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Peipsi äärde kerkis Sibulatee puhvetite päev kulges
uus vaatetorn
rõõmsate kohtumiste tähe all
Tänavu suvel püstitati
Kolkjasse, vaatega Peipsi
järvele, ca 9m kõrgune
vaatetorn. Kolme korruseline vaatetorn on kasutajasõbralik, sest vanuritele
ja invaliididele on juurdepääs tornile lihtsustatud
ja arvestab ümbritseva
keskkonnaga.
Projekt aitab kaasa elukeskkonna parendamisele Kolkja vaatetorn.Foto Aleksandr Širokov
ja kultuuri- ja loodusväärtuste paremale eksponeerimisele. Vaatetorn, mis on
sobilik ka linnuvaatluseks, rikastab turismitoodete
valikut piirkonnas ja pakub huvi erinevatele huvi- ja
sihtgruppidele.
Ehitas Haspo OÜ, projekteeris inseneribüroo Urmas
Nugin OÜ. Projekti kogumaksumus on 26 176,80 eurot,
millest toetuse suuruseks oli 20 941,44 eurot ning valla
omafinantseering 5235,36 eurot. Projekt on rahastatud
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi Leaderi
meetmest.

14. septembril toimus
neljas Sibulatee puhvetite
päev. Oma uksed avasid ning
head ja paremat pakkusid
23 piirkonna õue, aeda ja
majapidamist. Menüüdes
oli nii sibulat kui kala, nii
jõhvikajooke kui kõrvitsasuppe, nii kukeseeneroogi
kui magusaid kooke. Oluline osa oli ka söögikõrvasel
ehk toimusid erinevad õpitoad, sai nautida näituseid
ja muusikat, sai lihtsalt oma
käed siin-seal külge panna.
Sibulatee eestvedaja Liis
Lainemäe tõi välja puhvetipidajate arvamustele
tuginedes, et selle aasta puhvetite päev tõi kaasa külastusrekordi. Sel päeval võis
meie piirkonnas olla ligikaudu 6000 külalist, kes kõik

Voronja galerii esitles Sibulatee puhvetite päeval maitsvate roogade kõrvale ka äsja ilmunud
retseptikogumikku.
Foto Viktoria Arro

Peipsiääre vallas
OKTOOBER 2019
T, 1. oktoobril kell 13.00 eakate päeva kontsert „Meie vanaemadele ja
vanaisadele“ Kolkja rahvamajas
K, 2. oktoobril kell 14.00 ja 19.00 kinokolmapäev Alatskivi lossis:
animafilm „Vanamehe film“
N, 3. oktoobril kell 12.00 eakate päeva tähistamine ansambliga Laine
Koosa rahvamajas
N, 3. oktoobril kell 19.00 kinoõhtu Vara kogukonnakeskuses:
animafilm „Vanamehe film“
L, 5. oktoobril kell 11.00 Vara küla päev ja laat Vara kogukonnakeskuses
N, 10. oktoobril kell 18.00 ajalooõhtu „100 aastat paruniteta“
Alatskivi lossis
R, 11. oktoobril kell 20.00 Mõisatuur 2019 kontsert „Koos Together“
Alatskivi lossis: Merike Susi on laval koos soulikuningas Kris Korneriga
P, 13. oktoobril kella 9.00-15.00 Kallaste sügislaat
P, 13. oktoobril kell 13.00 Kääpa segakoori „Serviti“ kontsert
Pala raamatukogus
T, 15. oktoobril kell 11.00 Anna Haava 155. sünniaastapäevale
pühendatud luulepõimikute konkurss Pala kultuurimajas
N, 17. oktoobril kell 19.00 kinoõhtu Koosa rahvamajas:
animafilm „Vanamehe film“
R, 18. oktoobril kell 18.00 Anna Haava 155. sünniaastapäeva tähistamine
Pala kultuurimajas
P, 20. oktoobril kell 12.00 raamatukogupäevade avamine sügisese
kirjanduspiknikuga Kärgandi RMK lõkkekohas
K, 23. oktoobril kell 14.00 ja 19.00
kinokolmapäev Alatskivi lossis: startupkomöödia „Ükssarvik“
N, 24. oktoobril kell 11.00 Berit Petolai luulekogu „Meoma ümisevad
tuuled“ esitlus Pala raamatukogus
Oktoobris Pala raamatukogu ja Pala kultuurimaja kingitus „Nõmmelill“
Anna Haava 155. sünniaastapäevaks:
pop-up luuleminutid Anna Haava luulega
Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987

Aljonuška puhveti maitsvad hõrgutised ei jätnud kedagi
ükskõikseks.
Foto Julia Kurm
Mesi Tare puhvet pakkus külastajatele ehtsat Ivantšaid otse
samovarist! 			
Foto Viktoria Arro

KINO
PEIPSIÄÄRE VALLAS 2019
30. septembril kell 19.00 Pala kultuurimajas
kell 19.00 dokumentaalfilm
„AFGANISTAN. VANGIS JA VABADUSES“
Kohtumisõhtu filmi režissööri Vahur Laiapeaga
Pilet 3 €; õpilastele tasuta

2. oktoobril Alatskivi lossikinos

kell 14.00 ja 19.00 animafilm „VANAMEHE FILM“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

3. oktoobril Vara kogukonnakeskuses
kell 19.00 animafilm „VANAMEHE FILM“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,5 €

17. oktoobril Koosa rahvamajas

kell 19.00 animafilm „VANAMEHE FILM“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,5€

23. oktoobril Alatskivi lossikinos

kell 14.00 ja 19.00 startupkomöödia „ÜKSSARVIK“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,5 €

Sibulatee parim sibulapirukameister 2019 on Natalja Rästas!
Foto: Ahto Sooaru

päeva nautisid. Külaliste
tagasiside annab märku, et
väga hinnati puhvetipidajate
rõõmsat meelt ning seda, et
kohtumised pererahvaga
olid vaid positiivsed. Kuigi

sibulapirukad said puhvetitest otsa enne õhtut ning
vihmasagarad kastsid toolid-lauad märjaks, on mõnus
teada, et meie kandi rahvas
oskab külalisi võõrustada.
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VALLAVALITSUSES

VALLAVOLIKOGUS
Peipsiääre valla volikogu 21. istung toimus
14. augustil Koosal. Päevakorras oli 4 päevakorrapunkti.
• Volikogu otsustas vastu võtta Pusi külas asuva Astangu maaüksuse detailplaneeringu ja korraldada selle avalik
väljapanek.
• Otsustati tunnistada osaliselt kehtetuks Vara Saeveski
kinnistute detailplaneering korstna kõrguspiirangu osas.
• Anti nõusolek riigihanke korraldamiseks uue sõiduauto
kasutusrendile võtmiseks. Vana sotsiaalvaldkonna sõiduki
kasutusrendi aeg täitus.
• Volikogu võttis vastu otsuse vallavanemale ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kompensatsiooni
määramiseks kuni 335 eurot kuus vastavalt sõidupäeviku
kannetele. Vallavanem asutuse sõidukit ei kasuta.
Kõik volikogu istungiga seotud materjalid on leitavad
valla kodulehelt.
Jaako Lindmäe
Peipsiääre vallavolikogu esimees

AMETLIKUD TEATED
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
1. Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu, registriosa nr 14895750,
katastritunnus 58601:001:0383, suurus 4334 m². Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
1000 eurot.
2. Undi külas asuva Nirgi kinnistu, registriosa nr 14406550, katastritunnus 58701:001:0387, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve elamumaa.
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 Elulõnga kinnistul asuva 1-toalise korteriomandi
(31,5m2), registriosa nr 3319704, katastritunnus 86102:001:0165.
Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 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. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 2-toalise (krt 2)
korteriomandi (56,7m2), registriosa nr 14009850, katastritunnus
86101:006:0264. Alghind 11 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1100 eurot
7. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 3-toalise (krt 3)
korteriomandi (74,0m2), registriosa nr 14009950, katastritunnus
86101:006:0264. Alghind 15 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot
8. Särgla külas asuva „Jõenurga“ kinnistu, registriosa nr 13152750,
katastritunnus 58601:001:0391, suurus 3381 m2. Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 30 000 eurot. Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
3000 eurot.
9. Kargaja külas asuva Viira kinnistu, registriosa nr 14583250,
katastritunnus 58601:001:0385, suurus 10 525 m2. Maa sihtotstarve
elamumaa. 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. 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 „Karja” , „Nirgi”, „Mõisapargi“, „Elulõnga“ ,
„Võidu 38“, „Õpetajate krt 2“, „Õpetajate krt 3“, „Jõenurga“ või „Viira“.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 25. oktoober 2019 kell 10.
Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. 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.
Pakkujal on kohustus tutvuda müüdava varaga.
Info:

Peeter Kiuru tel 5393 2566
Kalmar Raudsepp tel 515 4875
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TEATAJA

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

Vallavalitsuse istung 13.08.2019
•Väljastati järgmised ehitusload: Koosa külas Lombi
kinnistule puurkaevu rajamiseks, Tähemaa külas Kaideoja
kinnistule puurkaevu rajamiseks, Põdra külas Kõbjatalu kinnistule puurkaevu rajamiseks.
•Väljastati kasutusluba Kolkja alevikus Puhkeala kinnistul
väliatraktsioonide kasutusele võtmiseks.
•Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks seoses avalikes huvides tehnorajatise (õhuliini
tõmmits ja liitumiskilp) püstitamiseks Kolkja alevikus, Põhjaranna kinnistule.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks seoses avalikes huvides tehnorajatise (õhuliin)
püstitamiseks: 1) Rootsikülas, Kastani kinnistule; 2) Rootsikülas, Luige tee T1 kinnistule.
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides
vajaliku elektroonilise passiivse side juurdepääsuvõrgu rajamiseks Kallaste linnas, Jaani tn 17 kinnistule kasutusõiguse
ala suurusega 30 m².
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides
vajaliku elektroonilise passiivse side juurdepääsuvõrgu rajamiseks Varnja alevikus, Kesk tn 81 kinnistule, kasutusõiguse
ala suurusega 34 m².
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides
vajaliku elektroonilise passiivse side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks Varnja alevikus, Talu tn 2 kinnistule, kasutusõiguse
ala suurusega 25 m².
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides
vajaliku elektroonilise passiivse side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks Varnja alevikus, Vestnitsa tn 10 kinnistule, kasutusõiguse ala suurusega 15 m².
• Seati sundvaldus Emajõe Veevärgi AS kasuks avalikes
huvides vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku
rajamiseks Vara külas asuvale Varamõisa 2 kinnisasjale.
• Väljastati järgmised projekteerimistingimused: Haapsipea külas Kükita kinnistule elamu projekti koostamiseks,
Alatskivi alevikus Päiksi tee 2 kinnistule päikeseelektrijaama
projekti koostamiseks, Kodavere külas Uue-Terali kinnistule
suvemaja projekti koostamiseks.
• Kooskõlastati Torila külas Torila haigla kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
• Nõustuti Kodavere külas asuva Paalu katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Metsakivi külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Määrati Kuusiku külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva
silohoidla teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,69 ha,
koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Kuusiku küla
Laudataguse, sihtotstarbeks tootmismaa. Otsustati taotleda
Kuusiku külas asuv Laudataguse maaüksus munitsipaalomandisse.
• Määrati Nina külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva
salvkaevu teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 444 m²,
koha- aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Nina küla
Pikk tn 4a ja sihtotstarbeks elamumaa. Otsustati taotleda Nina
külas asuv Pikk tn 4a maaüksus munitsipaalomandisse.
• Otsustati pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut.
• Otsustati lastelaagri maksumuse kompenseerimine.
• Kolmel korral otsustati jätta rahuldamata sotsiaaltoetuse
taotlus.
• Määrati sotsiaaltoetus.
• Otsustati lasteaia toiduraha osaline kompenseerimine.
• Määrati tugiisik ja otsustati tugiisikuteenuse ostmine.
• Kinnitati vallavara võõrandamiseks korraldatud avaliku
kirjaliku enampakkumise tulemused.
• Kuulutati välja Kallaste Lasteaed-Põhikooli direktori
ametikoha täitmiseks avalik konkurss.

Vallavalitsuse istung 04.09.2019

• Väljastati ehitusluba Kuusiku külas Põllu kinnistule
elamu laiendamiseks.
• Kooskõlastati järgmised rajatavate puurkaevude asukohad: Matjama külas Päeva kinnistule, Meoma külas Reinu
kinnistule, Põdra külas Kivileiu kinnistule, Kokanurga külas
Kullamaa kinnistule, Vanaussaia külas Kauri kinnistule.
• Võeti vastu Varnja alevikus asuva Kesk tn 1 maaüksuse ja
lähiala detailplaneering ning otsustati korraldada selle avalik
väljapanek.
• Määrati Alajõe külas asuva üldkasutatava tee maaüksuse
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,07 ha, koha- aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Alajõe küla Kivi tee,
sihtotstarbeks transpordimaa ning otsustati taotleda see
munitsipaalomandisse.
• Määrati Tagumaa külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva
kõrvalhoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,42 ha,
koha- aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Tagumaa küla
Vahtranurga, sihtotstarbeks elamumaa ning otsustati taotleda
see munitsipaalomandisse.

• Määrati Lahepera külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva
Nina-Toruküla tee maaüksuse teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks 0,58 ha vastavalt asendiplaanile, koha-aadressiks
Tartu maakond Peipsiääre vald Lahepera küla Nina-Toruküla
tee T7, sihtotstarbeks transpordimaa ning otsustati taotleda
see munitsipaalomandisse.
•Määrati Nina külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva
kõrvalhoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,28
ha, koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Nina küla
Kooli tn 20, sihtotstarbeks elamumaa ja otsustati taotleda see
munitsipaalomandisse.
• Määrati määrata Kesklahe külas asuva Peipsiääre vallale
kuuluva Kesklahe-Riidma tee maaüksuse teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 1,73 ha, koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Kesklahe küla Kesklahe-Riidma tee,
sihtotstarbeks transpordimaa ning otsustati taotleda see
munitsipaalomandisse.
• Kinnitati ERF projekti “Alatskivi tervisekeskuse arendamine” eelprojekti koostamiseks tähtaegselt saabunud hinnapakkumuste tulemused ja kinnitati soodsaimaks pakkujaks
Visioonprojekt OÜ hinnapakkumusega 19 776,00 eurot (koos
käibemaksuga).
• Kinnitati vallavara võõrandamiseks korraldatud avaliku
kirjaliku enampakkumise tulemused.
• Neljal korral määrati koduteenused.
• Kolmel korral määrati ühekordset sotsiaaltoetust, ühel
korral jäeti sotsiaaltoetuse taotlus rahuldamata.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
• Ühel korral otsustati sotsiaaleluruumi üürile andmine ja
ühel korral otsustati sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
• Otsustati laekunud elatise väljamaksmine.
• Anti MTÜ-le Varnja Perekonna Selts luba avaliku ürituse
„Jõhvika-sibulalaat Peipsipisarad ja soopärlid“ korraldamiseks 7. septembril 2019 algusajaga kell 9 ja lõpuajaga kell 17
eeldatavalt 1500 inimesele Varnja alevikus Peipsiääre vallas.
• Anti MTÜ-le Sibulatee luba avaliku ürituse „Sibulatee
puhvetite päev 2019“ korraldamiseks 14. septembril 2019
algusajaga kell 9.00 ja lõpuajaga kell 18 eeldatavalt 5000
inimesele Peipsiääre valla Vara, Koosa, Nina, Kokora, Pusi,
Kadrina, Pala, Torila, Alasoo, Haavakivi külades ning Alatskivi, Varnja, Kolkja, Kasepää alevikes.
• Anti FIE Sirle Sillastele luba avaliku ürituse „Kallaste laat“
korraldamiseks 22. septembril 2019 algusajaga kell 09.00 ja
lõpuajaga kell 15.00 lähiaadressil Keskväljak, Kallaste linn.
• Kinnitati Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktori ametikoha täitmiseks läbiviidud avaliku konkursi tulemused
vastavalt konkursikomisjoni 08.08.2019 dokumendivooru
ja 09.08.2019 vestlusvooru protokollidele. Konkursi võitjaks
kuulutati Helen Paju.
• Kinnitati Kallaste Lasteaed- Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks läbi viidud avaliku konkursi tulemused vastavalt
konkursikomisjoni 29.08.2019 dokumendivooru ja vestlusvooru protokollidele. Konkursi võitjaks kuulutati Leo Aas.
• Kinnitati Kallaste Lasteaed-Põhikooli struktuur ning
otsustati kaotada alates 5. septembrist 2019 õpilaskodu pedagoogi (koormusega 1,20) ametikoht ja õpilaskodu öökasvataja
(koormusega 0,90) ametikoht.
• Kiideti heaks järgmised hajaasustuse programmi
toetuslepingu täitmise aruanded: Vaarika kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine Metsakivi külas, Roosimäe kanalisatsioonisüsteemi rajamine Vea külas, Villemi kinnistu
joogiveesüsteemi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine Vea
külas, Munamäe kinnistu joogiveesüsteemi rajamise kohta
Nõva külas.
• Rahuldati taotlus Võidu 29 kinnistu osas Kallaste linnas
korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldaja
viibib oma kinnistul vaid suveperioodil.
• Rahuldada taotlus Jaani 8 kinnistu osa Kallaste linnas
korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldajad
viibivad oma kinnistul vaid suveperioodil.
• Rahuldati taotlus Kesk 45 kinnistu osas Varnja alevikus
korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldaja viibib
oma kinnistul vaid suveperioodil.
• Rahuldada taotlus Varnja alevikus Kesk 42 kinnistu
osas korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta
tähtajaga kuni 30.09.2021, sest kinnistul ei elata, maja on
tühi.
• Maailmakoristuspäev toimub 20.–21.09.2019. Otsustati
et Peipsiääre vald osaleb selles ka sel aastal ja jäätmete veo
sellega seoses korraldab jäätmejaama operaator Haibula
Zirkilov.
• Otsustati lõpetada koostöö ettevõttega Est Kommerts OÜ.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem
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Peipsimaa on osa Eestit ja Lätit
ühendavast matkarajast!
Peipsimaa Turism on
partner uues Interreg Central Baltic koostööprojektis Forest Trail. Sellesse
projekti mahub ca 1100
km nii Eestile kui ka Lätile
kuuluvat looduslikku rada,
millest 270 km läbib ainult
Peipsimaad. Projekti raames
korrastatakse matkarada,
mis võimaldab liikuda nii
jalgsi kui ka jalgrattal. Samuti saab rada märgistatud spetsiaalselt kujundatud suunaviitadega ja kogu
Peipsimaa teekonda saadab
30 infotahvlit.
Matkarada ühendab erinevaid vaatamisväärsusi
ühtseks ketiks, mille lülideks on omapärane loodus,
erinevad ehitised, kultuur
ja palju muud. Matkarada
pakub üllatusi aasta ringi.
Peipsiääre vallas liigub loodav matkarada marsruudil:
Koosa-Varnja-Kolkja-NinaAlatskivi-Kallaste-Kodavere-Ranna.
Liikumise matkaradadel
teeb lihtsaks mobiilirakendus kui ka koduleht, samuti
viiakse läbi erinevad turundus- ja kommunikatsiooni

Peipsi sibulad. 				
tegevused, et informatsioon
jõuaks nii sise- kui ka
välisturistidele, ikka selleks, et tutvustada Peipsimaa imepärast loodust ja
loodusturismi. Metsamatkarada on kasutamiseks
valmis alates 2021 ning on
oluline ka sellepärast, et
Forest Trail saab seotud
olema ka Euroopa kerg-

AMETLIKUD TEATED

Peipsiääre valla kaasav eelarve 2020
Toimub ettepanekute esitamine! Esita idee 1. oktoobrist 31. oktoobrini 2019. Ettepanekud saab esitada meilile vald@peipsivald.
ee või tuua paberil vallavalitsusse.
Peipsiääre valla kaasavasse eelarvesse saab pakkuda välja ideid,
milles valla elanikud näevad prioriteeti või mida on vajalik mingis
valla piirkonnas ära teha.
• Kaasava eelarve objektiks on Peipsiääre vallaga seotud investeering maksumusega kuni 10 000 eurot.
• Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus
ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada vallale
järgnevateks aastateks ebamõistlikke kulusid.
• Rahvahääletusel saab hääletada ühe endale meelepärasma idee
poolt. Hääletus toimub 11.11.2019 – 24.11.2019. Hääle saab anda
tööpäevadel Alatskivil vallavalitsuse kantseleis või valla kodulehel.
Ettepanekud ja rahvahääletuse tulemused vaatab läbi 7-liikmeline
vallavalitsus ja esitab volikogu eelarvekomisjonile 2020. a eelarve
menetlemiseks.
Kaasava eelarve menetlusega annab Peipsiääre vald kogukonna
liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna- ja otsustusõiguse kodanikud otse:
teha ettepanekuid vallaelu parandamiseks ja osaleda hääletamisel
parimate ideede väljaselgitamisel. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale.

Teade detailplaneeringu
kehtestamisest

Foto Kadi Ploom

liiklusteede võrgustikuga
E11, millega pandi alus Euroopa Matkajate Assotsiatsiooni poolt organiseeritud
tegevusele matkaradade
võrgustiku väljaehitamisel
Euroopas.

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 17.09.2019 korraldusega nr 469
Päiksi tee 2c kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala pindalaga 3271 m2 asub Alatskivi alevikus. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine,
tehnovõrkude ja -rajatiste ja kinnistule juurdepääsutee asukoha
määramine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele,
heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva
üldplaneeringuga.

Kadi Ploom

juhataja
Peipsimaa Turism

Üldplaneeringu teemaline küsitlus elanikele

4. Millist kohta Peipsiääre vallas Te näitaksite oma külalisele?
Eluolu
1. Palun andke hinnang valla elu-olu valdkondadele (tehke rist vastavasse lahtrisse).
Valdkond

Küsitlusele vastates aitate kaasa Peipsiääre valla üldplaneeringu

(ÜP) ja keskkonnamõju

strateegilise hindamise (KSH) valmimisele. Meie eesmärgiks on leida parim võimalik ruumiline

Väga
hea

Tänavavalgustus

kutsuv.

Müügi- ja teenindusettevõtete olemasolu

Üldplaneering on detailplaneeringu koostamise ja projekteerimistingimuste andmise alus. KSH on
planeeringu koostamisega käsikäes läbi viidav protsess, mille eesmärk on arvestada planeeringu
elluviimisega kaasnevaid võimalikke kaasnevaid mõjusid juba planeeringu koostamise käigus.
Küsitlus on jagatud kokku kolmeks erinevaks osaks: üldinfo, turism ja eluolu.

Parkide ja rohealade piisavus
Supluskohtade arv ja asukoht
Kergliiklusteede paiknemine
Laste mänguväljakute arv ja asukoht

----------------------------------

3. Elukoht

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(asustusüksuse (linna, aleviku või küla) täpsusega)

4. Kas käite tööl/koolis kodukohas või kaugemal? ---------------------------------------------------------(vastus lisada asustusüksuse täpsusega)

Sadamate arv ja asukoht
Veeskamiskohtade/lautrite arv ja asukoht
Juurdepääsud eluhoonetele
Teede kvaliteet
Kui vastasite mõnele küsimusele halb või väga halb palun kommenteerida. Võimalusel lisada
probleemkoha asukoht asustusüksuse täpsusega ning lühike selgitus.

5. Millist transporti kasutate tööle/kooli jõudmiseks?
 Isiklik sõiduauto
 Sõiduauto jagamine tuttavate ja/või pereliikmetega

2. Millistes suundades oleks vaja luua liikumisvõimalusi jalgrattaga?

 Ühistransport
Turism

3. Kas Peipsi järv on piisavalt ligipääsetav kohalikule?

1. Kas peate oluliseks turismi arendamist Peipsiääre vallas? Miks?
4. Millised on Teie meelest Peipsiääre valla keskkonna suurimad väärtused?

2. Kuidas ja mis tegevused aitaksid kaasa turismi arendamist Peipsiääre vallas?

3. Kus avanevad Teie arvates huvitavad või toredad vaated, mida tuleks kindlasti hoida?

Ei oska
öelda

Kogunemiskohtade/külaplatside piisavus

Üldinfo

2. Vanus

Väga
halb

Loodus- ja matkarajad

Spordirajatiste arv ja asukoht

NAINE / MEES

Enam- Halb
vähem

Jäätmekäitlus ja prügivedu

Küsitluse täitmine võtab aega 5-10 minutit.

1. Sugu

Hea

Üldine kord ja turvalisus

lahendus, et luua kohalikule kogukonnale meeldiv elukeskkond, mis on atraktiivne ja

Üldplaneeringu eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

3

Aitäh, et leidsite aega küsitlusele vastamiseks!
Küsitlus on valminud Peipsiääre Vallavalitsuse ja Kobras AS koostöös.
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Kuhu? Prangli saarele?!
Nii algas meie vestlus Maanaiste Seltsi esimehe Liisiga,
kui ta allakirjutanut reisile
kaasa kutsus. Issver, no kuhu
veel, mõtlesin. Aga juba oli kiusatus tekkinud ja ära öelda ka
ei suutnud ... Nagu Liisile kombeks, jõuame tutvuda enne
lõpp-punkti jõudmist veel
paljude huvitavate paikadega,
onju reisi nimigi – õppereis
„Tunne Eestimaad ...“
Asusime laupäeva varahommikul teele. Pärnusse.
Sellepärast, et Halingal asub
automuuseum. No seal oli
vaatamist ja uudistamist mitte
ainult reisisellidest meestel,
vaid ka naistel – nüüd on oma
silmaga nähtud nii president
Meri esimene ametiauto must
Tšaika kui ka Paul Keresele
1963. aastal Los Angeleses maleturniiri võidu eest kingitud
Rambler Classic 660.

Järgmine oodatuim
objekt oli Arvo Pärdi keskus
Laulasmaal. Sealne giid tutvustas meile väga omapärast
ilusat maja ja kõike sellega
seonduvat, nägime liikumas
ka maestrot ennast. Aeg kulus ruttu, bussijuht Ats eksis
teel ka veidi ja Keila-Joale
me seekord ei jõudnud, sest
meid ootas giid Maarjamäel
uue Memoriaali juures. Seal
saime aimu kommunismiohvrite saatustest – Memoriaali
seintel olevad ligi 22 000 nime
ja seda rahvahulka kujutavad sümboolsed mesilased
ning kaarditel näidatud küüditamisohvrite lõpp-punktid
Venemaal – need ajasid ihukarvad seljas püsti! Emotsionaalset väga raske, aga ajaloo koha
pealt väga vajalik paik.
Ja oligi aeg keerata bussinina Leppneeme sadama poole.

Praamiga Kelnase sadamasse
jõudnud, võtsid meid juba
kohalik giid ja majutusasutuse peremees vastu, kelle
veoauto kastis ööbimispaika
sõitsime. Hommikul algas
tutvumine saarega – nägime
loodusliku gaasi puurauku, mis
meile tõestuseks, et gaasi ikka
maa seest tuleb, ka põlema
pandi, tule kustutamiseks oli
kohalikel oma nipp... Kuulasime auriku Eesti Rand lugu
ja avaldasime mälestusmärgi
juures hukkunutele austust.
Mööda käänulist ja raputavat
metsarada jõudsime saare
suurima rändrahnuni, mis on
andmete järgi veidikene suurem kui meie valla Polli kivi.
Sealt edasi sõitsime lahtise
veoauto kastis kõige kaunimale kohalikule liivarannale
ja siis merre! Autoga! No see
oli alles elamus! Südamest

lootsime, et autol keset vett
bensiin otsa ei saaks! Kui olime
maale tagasi jõudnud, külastasime kohalikku kirikut, kus oli
ebatavaliselt 2 kantslit, nägime
piiblit aastast 1848, tukukotti
ja kuulsime oreli uhket kõla.

Tartumaal Aoveres Rait Koorti krossirajal.

Agu Laksaar ja Endel Laksaar.

Meie, Endel Laksaar ja
Agu Laksaar, elame Varal ja
meie pikaajaliseks hobiks on
võrrisõit. Ja need ei ole sellised
võrrid, mis olid vanasti. Nüüd
võistleme sprindi sõidus 80cc
klassis võrr-külgkorvidel.
2019 aasta motospordi –
VÕRRIDE – sprindi karikasari
koosnes viiest etapist. Esimene
etapp toimus juba maikuus
Tartumaal Arupää rajal, kus
välja sõitsime 3. koha. Järgmi-

nädalavahetusel üle 700 km ja
õhtuks oli tuju null. Hiljem selgus, et viga oli vales õlis. Kuna
võrrisõit on tehnikasport, siis
peame arvestama igasuguste
ootamatute riketega.
Punnvõrride karikasarja
Grande Finale toimuski 7. septembril Jõgevamaal Vaimastveres, kus selle päeva sõidus
võitsime 2. koha. Üldkokkuvõttes andis see meile 2019

Terved ja elujõulised Koosa eakad
Ko o s a ra hva m a j a s o n
oodata ürituste sarja eakatele,
eesmärgiks tõsta piirkonna
eakate aktiivsust. Üritused
leiavad aset kord kuus aasta
lõpuni. Iga ürituse raames toimub vestlusring-koolitus, kus
professionaali juhtimisel arutletakse ühel eakate jaoks olulisel ja aktuaalselt teemal. Lisaks
on igal üritusel muusikaline
etteaste, kus saab tantsida ja
ühiselt aega veeta. Ürituste sari
saab alguse juba 3. oktoobril
kell 12 rahvusvahelise eakate
päeva raames. Külla on oodata Tartu tervishoiu kõrgkooli

õppejõud-lektorit Merike Varikut, kelle juhtimisel arutletakse eakate vaimse tervise
üle. Ühisele õpetlikule arutelule järgneb mõnus koosviibimine ansambi Laine saatel.
Kõik huvilised on lahkesti
oodatud!
Projekti toimumist rahastab
Kohaliku omaalgatuse programm
EVA-KRISTI HEIN

kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

Aitäh Liisile põhjaliku ettevalmistuse ja kogu reisiseltskonnale toreda nädalavahetuse eest!
Huvitavaid avastusretki
tulevikus!
MARGIT POLTAN

Suvised tegemised Assikveres

Meie sõidud, meie võidud!

sed etapid toimusid igas kuus
erinevas kohas üle vabariigi:
Kohtla-Järvel, Vändras, PärnuJaagupis ja Jõgevamaal.
Suurim kahju oli Vändra
etapist, kus ütles üles võrri
mootor. Hilja õhtul jõudsime koju, vahetasime mootori
ja hommikul sõitsime Lätti
Cesisesse, kus soovisime ka
lätlastega mõõtu võtta. Seal
tuli välja sama viga mootoris.
Võistlustele sõiduks läbisime

Peale seda haarasime puukoja
poest mõned meened kaasa ja
kodusõit võis alata.
Tagasiteel kinnitasime
keha maitsva lõunaga Viitna
kõrtsis ja saime teada, kus asub
Kiltsi mõis, et sinna järgmiste
reiside ajal tagasi minna.

Fotod Toomas Uri

aasta sõitude eest III koha 195
punktiga.
Kuna oleme vabariigi karikavõitjad võrrisõidus 2015
aastal, siis meie optimism pole
kadunud ja me armastame oma
hobi endiselt. Liigume edasi
moto järgi „Läbi raskuste tähtede poole“!
Täname kõiki, kes meie
võistlemistele kaasa elasid!
ENDEL LAKSAAR,
AGU LAKSAAR

Assikvere suvine traditsiooniline folklooripäev toimus
seekord 17. augustil. Olime teemaks valinud kooliaja. Folkloorikava kodaveremurdelise teksti tellisime Ann Kilgilt.
Tore, et on oma kohalikku ajalugu ja inimesi tundev tekstikirjutaja. Kooliaeg eeldab suurema hulga laste kaasalöömist ja
esialgu oligi vaja leida 4 suuremat koolipoissi ja 2 suuremat koolitüdrukut. Nooremaid hakkajaid lapsi, kes tahtsid kaasa lüüa, olime
kasutanud laulupeotule kava ettevalmistamisel. Osalejaid kogunes
kokku 20, õpilased Pala, Jõgeva, Nõo ja Tartu koolidest. Tekst oli
kirjutatud kohalike mälestusi kasutades.
Suure töö tegi aastaid tagasi ära Helgi Suluste, kes kogus pilte ja mälestusi ja andis oma elu ajal välja raamatud
„19. sajandi Kodavere kandi päästetud pildid” ja „Maa sool Karl
Paju”. Õpetaja Karl Paju ja legendaarne keelemees Villem Ernits
kohtusid koolipoistena Kodavere kihelkonnakoolis ja olid tegelasteks ka meie etenduses.
Etenduses käsitleti koolielu erinevate aastakümnete jooksul.
Oskuslikult olid põimitud kaasaegne kool ja koolielu sajand tagasi.
Lapsed, kes osalesid, pidid omandama kodaveremurdelise teksti
ja see algajale väga kerge ei ole. Lavastaja Ülle Meos suutis lapsed
rõõmsalt mängima panna. Pealtvaatajad tunnistasid, et lapsed olid
väga tublid ja nautisid mängu. Kava valmimist toetas Rahvakultuuri Keskus Peipsiveere kultuuriprogrammi kaudu. Seltsimajas
oli näitus vanadest õpikutest, vihikutest ja õppevahenditest.
Rahvakultuuri tähtpäevadest kõneles Ergo-Hart Västrik. Kristi
Kooli meeleolukate lõõtsalugude saatel said soovijad tantsida ja
muusikat nautida.
22. augustil toimus ekskursioon, mis seekord viis
31 osalejat Tallinna poole. Esimene peatus Keila-Joal, kus imetlesime lossi ja kaunist Keila-Joa parki. Põhiliseks sihtkohaks olime
võtnud Arvo Pärdi keskuse Lohusalus. Nii nagu Arvo Pärdi muusika
on eriline, mõjus ka keskus ise oma asukoha, õhustiku ja arhitektuuriga eriliselt hingestavana.
Järgmiseks objektiks oli Jaan Poska muuseum Kadriorus, kus giid diplomaat ja laulja Jüri Trei pajatas väga huvitavalt Jaan Poska maja ja Eesti Vabariigi taastamisest ja
juttu oleks tal jätkunud kauemaks, kui meil aega oli. Väike
ringkäik Kadrioru luigetiigi ümbruses ja siis Maarjamäe Memoriaali kommunismiohvrite mälestusmärgi külastamine.
Oli hariv ja tore reis oma rahvaga! Tänu bussijuhile Karl Värgile!
HELGI VAGA

Assikvere Haridusseltsi
juhatuse liige
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Alatskivi Kunstide Kool
tervitas uusi õpilasi 3. septembril ja seda praeguses
kooli saalis viimast korda, aga
nagu öeldakse, et millegi lõpp
on uue algus, siis 2020/2021.
õppeaasta võetakse vastu juba
uutes ruumides Juhan Liivi
nimelise kooli III korrusel.
Sellel õppeaastal alustas veel
tuttavates ruumides muusika,
tantsu ja kunstiosakonnas
õpinguid 20 uut last kitarri,
klaveri, flöödi, viiuli, löökpillide, laulu, tantsude ja kunsti
erialadel. Lisaks uutele nägudele Alatskivil alustasid endised Vara kooli muusikaklassi õpilased enda õppetööd
esmakordselt Alatskivi Kunstide Kooli nime all. Tunde

SAAME TUTTAVAKS

Kallaste lasteaed-põhikooli
uus direktor – Leo Aas

Alatskivi Kunstide Kooli pere 3. septembril toimunud aktusel.

Foto Katrin Reimand

Foto: Viktoria Arro

peetakse endiselt Vara põhikooli ruumides. Alatskivi
Kunstide Kooli Vara osakonna
muusikaklasse juhendavad

solfedžoõpetaja Katri Pruulmann ja instrumendiõpetajad
Joosep Verbu ning Jekaterina
Voitehhovitš.

Ilusat kunstiderohket uut
aastat!
MIKK KIRIKAL

12. septembri varahommikul
sõitsid Vara põhikooli 8. ja 9.
klassi õpilased Tallinnasse
osalema Meremuuseumi haridusprogrammis “Laevaga merele”. Välja oli pakutud võimalus
veeta tund jahiga merel, teine
maismaal ja edasi muuseumis.
Paraku oli ilmataat otsustanud pealinna vihma ja tugeva
tuulega kostitada, mistõttu
päriselt merele minna ei saanud. Esialgsele pettumusele
vaatamata selgus, et ka kai
ääres seisva jahtlaeva pardal oli
huvitav. Kõikumine tekitas nii
mõnelgi pisut õõnsa tunde, mis
siis veel avamerel võinuks olla!

Kapten ja tema abiline õpetasid
kasutama päästevarustust ja
tegema tugevaid sõlmi, mida
saab kasutada mujalgi kui laevas, ning rääkisid purjetamise
põnevaks. Võimalusi sellega
tegeleda on, tuleb vaid aktiivselt tahta – näiteks, kummaline
küll, Omaani sultani rahalisel
toel.
Lennusadama territooriumil sai nii väljast kui pardalt
uudistada seal silduvaid laevu Valvast ning Suurt Tõllu.
Ülesanded, mida gruppides
lahendada tuli, puudutasid
peale laevade muudki sadama
ja merega seonduvat. Tuttavaks

said mitmed sisemaalastele
seni võõrad mõisted nagu kai,
muul, pollar, poi jne.
Lõpuks külastati ajutisi
väljapanekuid muuseumimajas:
Hollandi multimeediakunstniku Saskia Boddeke näitust „Sex
& the Sea“ ja 75 aasta tagusele
üle mere läände pagemisele
pühendatud näitust „1944 –
suur põgenemine“, kus saab
kaasa elada konkreetsete inimeste lugudele.
Päeva jagus nii elevust kui
mõtteainet, suhtlemisest ja
koostööst rääkimata.
KRISTA TÕNNOV

Mereteemaline õuesõpe

Tallinnas Meremuuseumis.

Alatskivi Kunstide Kooli direktor

Vara põhikooli õpetaja

Uus õppeaasta Juhan Liivi nim Alatskivi koolis
2. septembril alustas Juhan Liivi nim Alatskivi koolis
kooliteed 21 õpilast. Nende
esimeseks õpetajaks ning
juhendajaks hariduspõllul
sai Ave Otterklau. Õppeaasta
avaaktusel Alatskivi lossis said
õpilased tuttavaks nii õpetajate kui ka uue klassikaaslase,
veel nimetu öökulliga, kellest
saab 1. klassi usaldusisik ja
sõber. Koolis õpib käesoleval
aastal 173 õpilast, töötajaid
on kokku 35. Hea meel on
tõdeda, et leidsime oma meeskonda matemaatikaõpetaja
Natalja Pašenkova, kelle käe
all alustavad õpinguid 5., 6.
ja 7. klass. Uue õppejuhi ning
sotsiaalpedagoogina alustab
Madli Põldoja, tugiõppejuhi
tööd teeb septembrist alates
Katre Sarap. Uusi tuuli on meie
koolis veelgi: 7. klassi STEM-
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Foto Viktoria Arro

Leo on pärit Tartust, lõpetanud Väimela sovhoostehnikumi veterinaaria erialal ja
Eesti põllumajandusülikooli loomakasvatuse erialal.
L. Aas on töötanud Meeri
eriinternaatkooli direktorina,
Maarja külas külavanemana
ja Saverna hooldekodu juhatajana ning Hargla põhikooli
direktorina. Kuna aastaid on
ta töötanud koolis, siis sellest
ka soov tulla Peipsiääre valla
Kallaste kooli direktori ametikohale.

Juhan Liivi nim Alatskivi põhikooli
õppejuht - Madli Põldoja

Olen pärit Põlvamaalt
Moostest ning elan hetkel
Tartus. Hariduselt olen omandanud sotsiaalteaduste magistri sotsiaalpedagoogika ja
lastekaitse erialal, varemalt
õppinud ka haridusteaduseid
ning lõpetanud rekreatsioonikorralduse eriala.
Minu viimaseks töökohaks on Tartu Herbert Masingu kool, kus olin põhikohaga
sotsiaalpedagoog, kuid osaliselt ka õpetaja ja klassijuhataja. Varemalt olen töötanud ka Elva
laste- ja perekeskuses ning Maarjamaa hariduskolleegiumis
(end Kaagvere erikool). Sel õppeaastal alustasin Juhan Liivi
nim Alatskivi koolis õppejuhina. Oma töös olen alati lähtunud
lapsest – leian, et kool peaks olema paindlik, loov, uuendusmeelne ning arvestama laste vajadustega. Kuna olen hingelt
sotsiaalpedagoog, siis jätkan osalise koormusega seda teed
ka Alatskivi koolis. Kindlasti on minu üheks südameteemaks
sel aastal lapse märkamine ning koolikiusamine, mis on ka
kooli üks arengusuundi Erasmus + projektide näol. Kutsun nii
kooli töötajaid, õpilasi, lapsevanemaid kui ka kogukonda lapsi
märkama nende murede ja rõõmudega. Olen eelnevalt Erasmus+ projektides ka ise kaasa löönud ning toetan igati selle
vedamist ka Alatskivi koolis. Usun, et meie vaated koolijuhiga
on sarnased ning meie koostöö sujub kenasti.
Siiani on esimesed nädalad olnud töised ning olen sattunud
ääretult abivalmisse ning meeldivasse kooliperre. Püüan anda
endast parima, et kooli õppe- ja kasvatustöö areneks ja kasvaks
ning koolis oleks kõigil hea olla.

Kolkja rahvamaja kultuuritöötaja –
Svetlana Podgornaja

Juhan Liivi nim Alatskivi kooli 1. klassi pere.

tunnid on nüüd ametlikult
tunniplaani osa ning lisaks
5. klassile saab rahvatantsuõpingutest osa ka 1. klass.
Liikuma Kutsuva Kooli
tegevuste raames tõime koolipäeva sisse pikema, 40 minutit
kestva söögivahetunni, mille

jooksul saab lisaks söömisele
nii mõndagi tegusat ette võtta.
Liikumine on koolis aktuaalne
ka käimasoleva remondi tõttu,
sest liigume endiselt kahe
õppehoone vahel. Loodame,
et kujunevad liikumisharjumused säilivad ka pärast kooli

Foto Dairi Pärn

peahoone rekonstrueerimistööde lõppu.
Soovime kõikidele koolipere liikmetele rõõmsat ning
tegusat kooliaastat!
HELEN PAJU
Juhan Liivi nim
Alatskivi Kooli direktor

1. septembril alustas
Anna Haava nimelises
Pala Koolis koolideed
11 õpilast.
Vasakult: Christian Poll,
Eduard Kruus, Lukas
Zirk, Kärt Mai Poolakese,
Kerli Tooming, Merethe Karu, Liselle Maran,
Robin Kuusk, Andreas
Tarto, Raiko Raudmäe,
Ats Laugamets.
Klassijuhataja
Ave Kirika.
Foto Angela Ader

Mul on hea meel tervitada
valla elanikke, eriti neid, kes
elavad Kolkja alevikus. Minu
nimi on Svetlana Podgornaja ja
ma olen nüüd Kolkja rahvamaja
kultuuritöötaja. Sooviksin Peipsiääre Teataja veergudel end
veidi tutvustada.
Alates lapsepõlvest olen
unistanud saada näitlejaks.
Praegu ei suuda meenutada,
millal ma esimest korda lavale
astusin. Tagasi vaadates tunFoto Anastasia Aništenko
dub, et olen kogu aeg nähtaval
olnud. Lasteaias olin asendamatu Lumivalgeke. Kooliajal osalesin
kõikidel üritustel. Vanemates klassides olin rahvateatri trupis. See
oli imeline aeg: just seal töötasin esimest korda professionaalina
laval. Harrastusteatri näitlejatele olid nii kõrged nõudmised, et
praegugi mäletan neid päevi hea erialase koolina.
Unistused lavast kinnistusid ja ma läksin õppima Lipetski
oblasti K. Igumnovi nimelisse kunstikolledžisse sotsiaal- ja kultuuritöö ning rahvaloomingu erialale spetsialiseerumisega teatrikunsti suunal. Nii sai minust teatriala õppejõud ja rahvateatri juht.
Pärast seda astusin Voroneži riikliku kunstiakadeemia teatriteaduskonda ja lõpetasin selle edukalt, saades näitleja diplomi.Ka
minu professionaalne elu on lahutamatult olnud seotud lavaga.
Töötasin näitlejana Lipetski Filharmoonias, olin Venemaa Teatritegelaste Liidu Lipetski osakonna esimehe asetäitja, õpetasin
lavakõnet samas kolledžis, mille olen ise kunagi lõpetanud.
Korraldasin üritusi täiskasvanutele ja lastele.
Praegu elan Eestis ja töötan Peipsi järve kaldal. See kant on
rikas mitte ainult oma ilu, vaid ka andekate inimeste poolest.
Mulle on tähtis, et minu töö oleks kasulik ja tooks inimestele
rõõmu. Kutsun kõiki huvilisi meie rahvamajja. Teeme koos meie
elu ärksamaks ja huvitavamaks.
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Kallastel toimus järjekordne Kala- ja
sibulalaat

Igas paigas on igal rahval oma kindlad traditsioonid. Vaadeldes sõna
„traditsioon” tähendust,
saame teada, et see on „millegi olemasoleva säilitamine
vaatamata kõikvõimalikele
ajaloolistele muutustele”
ning „midagi stabiilset ja
muutumatut, millel on side
minevikuga, midagi, mis ei
vaja lahtimõtestamist”.
Küll on hea, et on traditsioonid, kombed, elukorraldus ja pühad, mis rõõmustavad ning ühendavad
inimesi vaatamata sellele,
mis toimub nende ümber.
Sibula- ja kalalaat – see
on mitmeaastane traditsioon Kallaste linnas. Sellel
on kauaaegne ajalugu, aga
ajaloost jutustab siin kõige
paremini meie lugupeetud
ajaloolane Aleksei Šlenduhhov. Kui avate tema blogi
(https://aslend62.livejournal.com/5564.html), leiate
sealt järgmise teabe:
„Igal aastal, akuraat
Jumalaema Uinumise pühal
(28. augustil) toimub Kallastel vana hea traditsiooni
järgi suur pidu. Ametlikult
peetakse seda linnapäevaks,
reklaami eesmärgil kutsutakse aga sibulalaadaks.
Peol on rikkalik ajalugu.
Esimene kahepäevane
laat toimus 1868. aastal
Krasnõje Gorõ (vene k.
Красные горы – Punased Mäed) nime kandnud
küla tollasel keskväljakul.
Kaubeldi sigade, hobuste,

Kohalikud sibulamüüjad.

Fotod Viktoria Arro

Suhkrukeetmise töötuba. Juhendaja Aili Kivisaar.

küttepuude ja muu tol ajal
nõutud kraamiga.
20. sajandi algul sündis
idee pidada Kallastel iganädalast laata.
Jumalaema Uinumise
pühal toimus laat suure
hooga. Kavas olid tuletõrjesalga paraad ja võistlused,
mujalt tulnud ja kohalike
isetegevuslaste esinemised,
erinevad atraktsioonid ja
loomulikult peolaud.
Peo ajaks naasid Laadoga järvelt kalurid (kuni
1917. a), rändtöölistest ehitajad võtsid puhkust. Isegi

lapsi, kes põllul töötasid,
lasid peremehed selleks
ajaks koju. Peo tähendus on
lihtsasti selgitatav: kohalik
palvemaja kannab ametlikult Jumalaema – meie linna
eestkostja – Uinumise kiriku
nime.”
Sel aastal toimus laat
31. augustil ning üllatas
ja hämmastas oma suurejoonelisusega. Kauplejate
read täitsid väljaku, pargi
ja kogu Oja tänava ning
ulatusid isegi Kase tänavale.
Laadal oli kõike – sai süüa
kõikvõimalikku maitsvat

ümisema, panid mööda külateed liduma ja läksid oma
lugulaule ka teiste külade
inimestele pajatama. Need
olid Meoma ümisevad tuuled
– tuhisesid välja samanimelise luuleraamatu kaante
vahelt, kutsusid musta-valge
kassi näol inimesi kokku,
sobitasid end raamatukogu
riiulite vahele ja alustasid seal
oma üminaid, armas publik
kikkiskõrvul kuulamas.
„Meoma ümisevate tuulte”
raamatuesitlused said alguse
augustis Liivi muuseumis
festivalil „Eesti Kirjanik” ja
kulgesid siis septembris edasi
Foto: Viktoria Arro
Koosa ja Alatskivi
raamatukogudesse. Liivi muuseumis
saatis Meoma tuuli Rupsi
kohalike pääsukeste suvelõpuserenaad. Koosa raamatukogus tulid Meoma tuulte
üminat tervitama sõbralikud
tuttavad näod, olemine oli
hubane ja mõnus, pärastises
vestlusringis ütles paar kõmisevat sõna sekka ka Meoma
küla üks ürgseim elukas,

Kännu Emma kapsakivi, kelle
raamatu autor oli endaga esitlusele kaasa võtnud. Ja riiulite
vahel patseeris luuletuste
taustal ringi Tondu – Meomalt
pärit väike must kass, kellel
lõua all valge siksak ja kes
oli kuulajatele tuttav ürituse
reklaamplakatilt. Luulesõpradele pakuti raudrohu- ja piparmünditeed, õunakooki ja
metsaseeneampse, kõik toorained pärit Meomalt ja selle
lähiümbrusest. Kurgukasteks
pudelisse villitud „Meoma
üminad”, tummine marjaneste, mis on Meoma sõstrapõõsaste toodang. Alatskivil
toimunud esitlus oli pikitud
väikeste üllatustega, alates
esitluse toimumispaigast (kes
käis, see teab!) kuni „laulva”
koerani – nüüd oli autor endaga Meomalt kaasa võtnud
lipilapilise neljajalgse Esko,
kes suupillimängule uljalt
kaasa ulgus ning parmupilli
pinina saatel vurrudega tantsu lõi. Kuulajaskond üllatas
oma arvukusega ning raama-

kraami, sealhulgas Peipsi
järve kalast valmistatud uhhaad, sai ka janu kustutada
ja osta, mida iganes süda
soovis. Sai nautida kontserti
ja kaasa elada staadionil
peetud jalgpalliturniirile,
astuda sisse töötubadesse,
et õppida punuma sibulapatsi, valmistada huvitavaid pisiesemeid, küpsetada
pirukaid ja juua värskeltkeedetud teed. Kogu päeva
elas linn otsekui sipelgapesa – siin oli suur hulk inimesi, muusika ning erivärvilised müügiletid sibula, kala,
mee, puuviljade, rõivaste,
lillede, mänguasjade ja muu
kaubaga.
Kahju, et meil pole statistikaga tegelevaid inimesi
– et oleks saanud kokku
loetud parklates seisnud
autod ja laadal käinud külalised. Siiski räägivad kõik, et
tänavune oli kõige suurem
ning rahvarohkem kala- ja
sibulalaat!
Üles lugeda, kes mida
müüs ja kes esines väljakul,
pole mõtet, sest nagu öeldakse – kes käis, see nägi.
Ühte võib öelda – meie linnakese tubli kultuuritöötaja
Jekaterina Tõlnikova tõestas ürituse korraldamise,
esinejate kutsumise ning
kauplejate paigutamisega
järjekordselt oma suurepäraseid organiseerimisvõimeid. Aitäh talle, aitäh
kõigile, kes meie linna külastasid. Uute traditsiooniliste kohtumisteni!

Kersti Kohtla juured
toovad Peipsi äärde
Kunstihariduse sain Tartu
kunstikoolis nahkehistöö erialal.
Suguvõsa juured toovad Peipsi
äärde. Ema Aime sündis Kodavere kihelkonnas Ranna vallas
Ätteniidi külas Helene Marie ja
Karl Kittaski peres 7. lapsena.
Ise olen õppinud ja töötanud
Tartus.
Akvarell-teistmoodi
Papeir-pellie akvarellitehnikat proovisin esimest korda
2017. aastal. Alates sellest ajast olen selles tehnikas katsetanud suurematele ja väiksematele formaatidele, paberile või
lõuendile maalides, kodus laua taga nokitsedes või sellel suvel
Keri saarel olles.
Kersti Kohtla maalinäitus Pala kultuurimajas alates oktoobrikuust. Olete oodatud!

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul
enampakkumisel:
1. Sõiduauto Ford Focus registreerimismärgiga 514AVM (2005).
Alghind 500 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 50 eurot.
2. 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 „Ford“ või “Liikurmasin DZ 99”.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 25. oktoober 2019 kell 12.
Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13. 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 telefonidel
		

515 5875 kalmar.raudsepp@peipsivald.ee
516 3387 meeme.soieva@peipsivald.ee

IRINA BEREŽNAJA

Meoma tuulte külaskäik Koosa raamatukokku ja kaugemalegi
Siinne Peipsiääre kant on
üks isemoodi tuulte ristumispaik. Vahel möllavad sügisesed vihurid otse järvekaldal
ja rullivad vahuseid lainetorbikuid liivale. Siis aga puhuvad soojad lõunatuuled üle
Välgi ja Padakõrve padrikute,
meelitavad händkakupojad
pesapuust välja ilma uudistama ja esimesi lennuproove
tegema. Ja talv ning kevad
toovad siia hoopis omanäolised tuuled, vahel karged ja
pehmed, siis aga äkilised ning
teravahambulised. Ja kord
juhtus, et siia eksis üks hoopis
võõras ja kauge tuul tähtede
tagant, käis korraks läbi,
tekitas inimestes segadust,
puhus paar puuriita uppi,
sasis Sookalduse nartsisse ja
lahkus siis tuldud teed. Jah,
tuuli on siin palju ja nad on
eriilmelised, neil kõigil on
laulda oma laulud ja rääkida
oma lood. Nüüd, sügise poole,
juhtus aga nii, et ühe kohaliku
väikse armsa külakese tuuled
otsustasid hakata luulekeeles

tukogu toimekad perenaised
olid kohvilaua katnud nii, et
see ägises maiuspalade all. Nii
Koosal kui Alatskivil jätkus
juttu publikuga kauemaks,
kõlas huvitavaid küsimusi
ning luule ärgitas kuulajaid
kaasa rääkima. Üleüldine
ümin paisus meeldivalt valjuks, kass, koer ja kapsakivi
haarasid samuti siin-seal
sõnasabast. Äraütlemata
meeldivad olemised olid!
Autor ja temaga kaasas olnud
Meoma seltskond tänavad
südamest kõiki, kes aitasid
korraldada ja tulid kuulama,
suur kummardus teile! Ja
kes veel tuulte üminast osa
ei saanud, siis on selleks
veel võimalus 15. oktoobril
kell 11 Pala kultuurimajas.
Seniks aga: lugege luulet,
tulge raamatukokku ja osake
ikka tuulte üminas lugusid
kuulda!
„Meoma ümisevad
tuuled” autor
BERIT PETOLAI

Luulekogu „Meoma ümisevad tuuled“ autor Berit Petolai ja
postripoiss Tondu.
Foto Sirje Leini
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Jõhvika- ja sibulalaat
Varnjas
7. septembril
2019. aastal toimus
Varnja külas iga-aastane, järjekorras
14. jõhvika- ja sibulalaat. Kuiv ja päikseline
ilm rõõmustas kõiki.
Saatemuusika eest vastutas meie asendamatu
vabatahtlik Aleksandr
Korobov. Kultuuriürituse avas ning oma pro- Alatskivi naisansambel
fessionaalse esinemise- esinemas Varnja Jõhvika- ja
ga puudutas kuulajate sibulalaadal (juhendaja Made
Foto Viktoria Arro
südameid suurepärane Ritsing).
naiskollektiiv Alatskivilt. Seejärel astusid lavale Pärnu
linna kollektiivid – meie kauaaegsed koostööpartnerid,
kes tulid meie juurde juba kolmandat korda. Ansambel
Rodnõje Napevõ (“Родные напевы”) haarab kutsest alati
entusiastlikult kinni ning meie naudime vaimustusega
nende kostüüme ja tulihingelist esinemist. Lasteansambel
Suveniir ja kvartett Deti Partii (“Дети партии”) on unikaalsed selle sõna igas tähenduses. Kes siis ei rõõmustaks,
vaadates andekaid lapsi, kelle teed edule ja professionaalsusele sillutab suurepärane naine Jelena Garanina.
Kultuuriprogrammi lõpetuseks astus üles lauljanna Jelena
Kovostjanova Narva-Jõesuust, kellega meil on olnud väga
pikk koostöö. Varnja pereselts tänab südamest kõiki ja
soovib loomingulist edu.
RAISSA POLJAKOVA
OLGA SOLOVJOVA

PEIPSIÄÄRE VALLA RAAMATUKOGUD

Noored soovivad omavahel kohtuda ja
elulistel teemadel arutleda
Eesti Noorteühenduste
Liit (ENL) panustab koos
Eesti Noorsootöö Keskuse
(NTK) ja haridus- ja teadusministeeriumiga (HTM)
noorte osaluse arendamisse.
Juba teist aastat osaleme
tegevustoetuses ning veame
koostöös haridusasutustega,
noortekeskustega, kohalike ettevõttetega, kohaliku
omavalitsuse esindajatega
jt noorte valdkonna arendustegevustega kokku puutuvate esindajatega rida
kohtumisi noortega.
Põhirõhk on Peipsiääre
valla üldharidusasutuste
koolinoortes ja ka huvijuhtides, haridusjuhtides,
õpetajates jt teadlikkuse
tõstmisel õpilasesinduse rollist haridusasutuse arendustegevustes kaasa rääkimisel.
Eesmärgiks on aktiviseerida
õpilasesindused senisest
enam teadlikult tegutsema
kõigis valla koolides. Õpilasesinduse rollist teadlikkuse
tõstmine loob soodsamad

„Kohtume
raamatukogus“
20.–30. oktoobrini
2019

ÜLERIIGILISED RAAMATUKOGUPÄEVAD
Käesolev aasta on kuulutatud eesti keele aastaks,
et tähistada vääriliselt riigikeele 100. aastapäeva.
Samal ajal korraldab
UNESCO rahvusvahelist
põlisrahvaste keelte aastat, mis annab meile võimaluse lisaks eesti keelele pöörata erilist tähelepanu ka murdekeeltele. Keeleaasta iga kuu on
pühendatud eri teemale
ning raamatukogupäevade
kuu – oktoober on lugemise
ja mängukuu.
Keel, kultuur ja raamatukogud on lahutamatult
seotud ning kuude teemad
annavad võimaluse huvitavate keelealaste tegevuste ja ürituste korraldamiseks nagu ettelugemised,
keelekohvikud, -mängud,
-viktoriinid jm. Ka eesti
keele järjepidevus esitab
väljakutseid: koolinoored
ja anglitsismid, võõrsõnade
mugandumine, keelemurrete meeldetuletamine. Nüüd
on põhjust hoogustada keeleraamatute kasutamist

eeldused kujundada efektiivne õpilasesinduse toimimise süsteem. ENL toetuse
abil edendame noortes õpilasesinduses teadlikuma
tegutsemise kaudu arusaama, et noortel on oluline roll
ja sõnaõigus kooli otsustusprotsessides kaasa rääkimisel. Edasi saame liikuda
tasemele, kus noored on valmis enda sõnumit ametlikult
välja ütlema valla arendustegevustes kaasa rääkimiseks,
nt ametlik pöördumine kohaliku omavalitsuse poole.
Teisisõnu loodame noortega
mitteformaalsete kohtumiste kaudu märgata ja leida
koolinoorte seas aktiivsemad õpilased, kellest saavad
paari aastaga Peipsiääre valla noortevolikogu asutajad ja
eestvedajad.
Ühised arutelud ja koosviibimised jõudsid tasemele,
kus noored on avatumad ja
julgemad tegevuste planeerimisel oma sõna sekka ütlema ning arvamust avaldama.

Samuti õpime koos noortega
end arvamusi põhjendama,
teiste arvamusi kuulama ja
arvestama. Õppeaasta alguses 3.–4. septembril toimunud noorteseminaril-matkal Ruskaveres kogesime
üheskoos elamusi, mis liitsid
valla koolide aktiivseid noori kokku ja tekitasid neis
tahet tulevikus sarnaseid
mitteformaalseid koosviibimisi korraldama. Meeldiva
elamusena toodi välja ka
seda, et eesti ja vene koolide noortel on vahva koos
toimetada. Meeldejäävaid
toredaid elamusi õhutasid
ühine seenel käik, matka
tingimustes enda korjatud
saagist söögi valmistamine
ja tikkudeta lõkke süütamine. Õpiti ülesandeid jagama
ja vastutust võtma magamiskoha ülespanemisel ja
selle öötundides soojana
hoidmisel. Läbi meeskondlike mängude ja ülesannete
jõuti teadmiseni, et koos
tegutsemisel on igal liikmel
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oluline roll ühise eesmärgini
jõudmiseks.
Valla kodulehel on võimalik tutvuda ENL tegevustoetuste raames noorteseminaride tegevustega pildis
ja videos. Käesoleva kalendriaasta viimane kohtumine
leiab aset 10. oktoobril Anna
Haava nim Pala koolis, kus
planeerime koos noortega,
koolijuhtidega, huvijuhtidega, noortenõustajatega ja
valla esindajatega järgmise
aasta valla koolide õpilasesindusliikmete ja aktiivsete noorte mitteformaalsed
kohtumised ja tegemised
kooli arendustegevustes
kaasarääkimise teemal.
Väärtustagem ja toetagem
noorte julgust lennukalt
mõelda ja julgust mõeldu
teostada.
Meeldiva kohtumiseni!
PILLE LILLE

Peipsiääre valla haridus- ja
noorsootööspetsialist

SÜNDMUSED RAAMATUKOGUDES
NÄITUSED
10.09-15.10

Malle Metsa fotonäitus: “ASSOORID – paradiis keset ookeani” 2. osa

Koosa
raamatukogus

01.09-30.10

Eve Valperi maalinäitus “Vanad mälestused”

Vara
raamatukogus

20.09

Naiskirjanike portreede galerii

Varnja
raamatukogu

23.09-30.09

Edgar Valter 90 – elu ja looming

Koosa
raamatukogus

01.09 -17.10

Laulu-ja tantsupeo juubeliaastale pühendatud näitus “Peomeeleolus”

Pala
raamatukogu

SÜNDMUSED

ja koostöö õpetajatega on
suureks abiks.
Samuti on selle aasta jooksul tähelepanu all
UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud
laulu- ja tantsupidude traditsiooniga seotud juubelid:
laulupidu 150 ning tantsupidu 85 aastat. Raamatukoguhoidjate seas on palju
aktiivseid inimesi ning laul
ja tants on ühistegevused,
mis liidavad kogukondi.
Raamatukoguhoidjad oma
kohaloluga väärtustavad
kultuuri ja oma ametit ning
teadvustavad raamatukogude olemasolu. Ehk leiab nii

mõnigi tänu sellele ka tee
raamatukogusse.
Meie inimesed on ühiselt
valinud kõige eestilikumaks
sõnaks „sõnajalaõie“, kuid
meil on veel palju teisi kauneid sõnu. Ja sõnad on sätitud ridadeks, read kootud
lugudeks ja lood jäädvustatud raamatutesse.
Hoiame koos eesti keelt
ja aitame kaasa ta kestmisele!
Tegusaid raamatukogupäevi meie lugejatele – kohtume raamatukogus!
SIRJE LEINI

Peipsiääre valla
keskraamatukogu direktor

10.10

V. M. Šukšin 90 raamatute tutvustused ja filmi vaatamine

Varnja
raamatukogu

03.10

„Raamatukogu, tegelus- ja nuputamismaja”

Varnja
raamatukogu

11. 10 kell 13

Unenäopüüdjate tegemise õpituba. TÕNi üle-eestiline õpisündmuse
“Õpitund” raames

Koosa
raamatukogu

13.10 kell 13

Kääpa segakoori Serviti kontsert

Pala
raamatukogu

20.10 kell 12

Raamatukogupäevade avamine Peipsiääre vallas Sügisene
kirjanduspiknik

Kärgandi RMK
lõkkekohas

22.10-24.10

Koolitused kogukonnale: URRAMi lugejaportaal; Nutinutikus ja
e-teenused

Alatskivi
raamatukogu

22.10 kell 13

Digipädevuse koolitus: ID-kaart, Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamine
avaliku – erasektori teenuste tarbimisel

Koosa
raamatukogu

25.10

“Vanad Peipsikandi laulud”

Varnja
raamatukogu

25.10

Ettelugemispäev Peipsiveere hooldusravikeskuses

Alatskivi
raamatukogu

28.10-29.10

Raamatukogu külas lasteaias- tulevastel lugejatel

Alatskivi
raamatukogu

23.10 kell 13

Potteri fännipidu. Illustreeritud väljaande esitlus. Filmi vaatamine.

Koosa
raamatukogu

24.10 kell 11

Berit Petolai luulekogu “Meoma ümisevad tuuled” esitlus

Pala
raamatukogu

25.10 kell 9.30;
kell 13.00

Ettelugemispäev lastele „Heal meelel ja ilusal keelel”

Koosa
raamatukogu
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Peipsiääre valla võistkonnale mitmendat
aastat järjest Peipsi suvemängudelt II koht
Järjekordsed 46. Peipsi
suvemängud toimusid teist
suve järjest 17. augustil
Setomaa vallas heade tingimustega Värska staadionil
ja selle lähiümbruses. Seekord võtsid traditsioonilistel
mängudel mõõtu Peipsiäärsed vallad, Räpina, Mustvee.
Peipsiääre ja korraldaja
Setomaa alljärgnevatel aladel: lühimaajooks, 800 m
jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, teatejooks, discgolf,
laste teatevõistlus, jalgpall,
rannavõrkpall, mälumäng
ning juhtkonnavõistlus.
Tiheda spordipäeva
lõpuks selgus, et 46. Peipsi suvemängudel käis tihe
rebimine üldkokkuvõttes
esikolmiku kohtade peale.
Laupäeva pärastlõunaks
olid punktid kokku löödud
ning 65 punktiga saavutas
4. koha Mustvee vald. Edasi
juba läksid punktivahed
väga väikesteks ning kohaliku Setomaa valla esindus saavutas 109 punktiga

Alatskivi tänavakossul 2019 osalejad.

Foto Kristjan Kallavus

			

Peipsiääre valla esindus. 				

kodustel mängudel III koha.
Napilt kahepunktise paremusega ehk 111 punktiga
napsas teise koha Peipsiääre
valla koondvõistkond ning
nendest omakorda kolme
punktise paremusega saavutas 46. Peipsi suvemängudel
esikoha ning omistas rändkarika hoiustamise õiguse
Räpina valla esindus.

Peipsiääre vald napsas
esikohad seekord discgolfis
ning üldkokkuvõttes kergejõustikus, kus Peipsiääre
valla võistlejad saavutasid
oma vanuseklassides hulgaliselt esikohti.
Järgmised Peipsiäärsete
valdade mängud toimuvad
juba eeloleval talvel 42. Peipsi talimängudena ning järg-

Foto Reigo Teervalt

miseid 47. Peipsi suvemänge
võõrustab aga Mustvee vald.
Peipsiääre vallavalitsus tänab kõiki aktiviste ja
sportlasi, kes aitasid kaasa Peipsiääre valla tugeva
lõppkoha saavutamisele
46. Peipsi suvemängudel
Värskas, kohtumiseni järgmistel mängudel.

15. korda toimus jalgpallivõistlus Vara Vuti Cup
17. augustil 2019 sai Varal maha peetud XV jalgpalliturniir. Meie turniiri osalust
mõjutasid mitmete jalgpalliharrastajate terviseprobleemid ning ka Peipsi suvemängud, mis kujunes viimaste
aegadega võrreldes mõnevõrra tagasihoidlikumaks.
Registreerus 5 võistkonda:
JK Elva Seikluspark (kapten
Janar Avloi), Koosa noored
(kapten Tõnis Piiri), Vara
United (kapten Mario Torokvei), KRVK (kapten Siim
Villako) ja FC Kaasik (kapten
Alan Singh). Enne mänge
tuletati meelde ammuseid
aegu, so 20. augustit 2005,
mil toimus esimene turniir.
Seoses tähelepanuvääriva
tähtpäevaga tunnustati meenemedalitega turniiri ajaloos
silmapaistnud jalgpallureid/
võistkondi ning vabatahtlikke abistajaid. Kokku anti
välja 15 erikujundusega medalit, millest üks sai ka meie
sponsor Järveotsa Vutifarmile.
Ajakavas oli ühtekokku
14 mängu a´ 18 minutit.
Kui kõik võistkonnad olid
omavahel läbi mänginud, oli
peetud 10 mängu ning selgunud 5. koha omanik. Selleks
sattus seekord 1 punktiga
JK Elva Seikluspark. 1 punkti oli tabelisse saanud ka
Koosa noored, kuid nende
väravate vahe oli soodsam
ning nad jätkasid teises voorus, minnes kohe vastamisi
tabeli liidriga Vara United.

Alatskivi Tänavakossu
ilmestas tänavu ühtlane tase

Alatskivi Tänavakoss on toimunud juba kümme
augustikuu lõppu järjest ning tänavusel aastal, 24. augustil võis osalejad juubelivõistlusel palliplatsil näha kuue
meeskonna jagu.
Tänavune tänavakorvpallivõistlus pakkus rohkelt
väga pingelisi punkt-punktimänge. Kuus meeskonda
mängisid omavahel ühe korra läbi ning pärast ühtlase
tasemega tänavakorvpallimänge selgus käesoleva aasta
paremusjärjestus. Kõik mängud suutis enda kasuks kallutada meeskond Quale Grupp, kes kordas eelmise aasta
võitu ning tänavu mängis meeskond koosseisus Oliver
Müürsepp, Taavi Laursoo, Enn Kuusik ja Taivo Jäämets.
Võitjatelt ainukese kaotuse võttis vastu Puukujurid
meeskond, koosseisus Aimar Säälik, Raigo Aasma, Taavi
Pirk ja Marko Piiri ning nendele kuulus võistlusel II koht.
III koha peale käis juba tihedam rebimine ning nappide
mänguvõitudega teenis III koha välja Jaaniussid meeskond, koosseisus Rauno Müürsepp, Mihkel Treimann,
Tõnis Laumets, Rainer Printsmann.

FC Peipsi United jalgpallipoisid mängisid
järjekordselt võistluselt välja II koha

II koht Elva Cupil 2019.

Vara Vuti Cup 2019. 						

Mängu võitis ülekaalukalt
Vara United, kuid Koosa
noortel oli veel ees võimalus pronksmedaleid jahtida.
9 punktiga KRVK ja 7 punktiga FC Kaasik vahelisest
mängust väljusid võitjatena
noored FC Kaasik mängijad.
Pronksimäng Koosa noorte
ja KRVK vahel lõppes KRVK
ülekaaluka võiduga. Finaalmäng Vara United ja FC Kaasiku vahel kujunes tasavägiseks, kuid tulemusega 1:0
mängis end juubeliturniiri
võitjaks Vara United.
Nõnda siis lõplik
järjestus:

I koht: Vara United (Mario Torokvei, Even Poltan, Silver Muromets (väravavaht),
Karl Johan Tuulik, Kaspari
Belisaar, Johannes Petman-

son, Ragnar Baumann, Mait
Martpõld, Hendriko Patrail,
Tarvo Padar)
II koht: FC Kaasik
III koht: KRVK (so Kõrveküla)
IV koht: Koosa noored
(Andry Tappo, Sander Härm,
Karlis Vohla, Tõnis Piiri, Andrus Rebane (väravavaht),
Valdis Piiri, Jüri Janvskevitś,
Jüri Luha, Ervin Jürgens,
Taavi Pirk)
V koht: JK Elva Seikluspark.
Esmakordselt selgitati
välja ilusaima värava autor,
kelleks võistkondade ettepanekutele tuginedes osutus
Siim Villako Kõrvekülast.
Parimaks väravavahiks tunnistati Andrus Rebane Koosa
noortest, parimaks ründajaks Johannes Petmanson
ja parimaks kaitsjaks Karl

Foto Katrin Reimand

Johan Tuulik Vara United´ist.
Eriauhinna pälvisid ka
parim söötja Tarvo Padar
Vara United´ist ning parim
veteran Taavi Pirk Koosa
noortest.
Mänge vilistas kohtunik Thor Vaas, teda abistas
Martin Geimonen. Arstiabi osutas Oleg Konovalov.
Paljukiidetud turniirisupi oli keetnud OÜ MariTali. Auhinnafondi rahastas
Kultuurkapitali Tartumaa
Ekspertgrupp. Ülevaatlik
pildialbum on FB-s juba üles
laaditud. Täname kõiki selle
ilusa spordipäeva eest!
XV Vara Vuti Cup oli Vara
Kooli Sõprade Seltsi viimane
projekt, kuna oleme otsustanud oma tegevuse lõpetada.
Kas XV Vara Vuti Cup jääb
Varal viimaseks jalkaturniiriks, selgub aasta pärast.

Foto Helja Laumets

Rahvusvahelisel noortejalgpalli turniiril Elva Cup
2019 Elva kunstmuruväljakul toimunud võistlusel
osalesid ka FC Peipsi United U-10 jalgpallipoisid. Oma
võistlusklassis mängiti väga edukalt ning viie vastasega
mängides saavutati kolm võitu ja kaks nappi kaotust.
Kogutud 9 punktiga jagati Tartu JK Tammeka eakaaslastega II–III kohta, kuid tänu paremale väravate vahele
edestati tugevat konkurenti ning lõpptulemusena lõpetati turniir 9 löödud väravaga ning 3 endale sisse lastud
väravaga, kõrge II kohaga. Parimateks väravalööjateks
Peipsi jalgpallipoistest olid seekord Richard Kuusmaa
ja Krister Laurisoo mõlemad 3 väravaga. Lisaks tunnistati võistlusklassi parimaks väravavahiks just FC Peipsi
United puurilukk Sergei Poljakov.
FC Peipsi United meeskond mängis turniiril järgmises koosseisus: Eldar Buk, Richard Kuusmaa, KevinArly Laanemets, Emil Laumets, Nevil Laumets, Krister
Laurisoo,Sergei Poljakov, Aleksander Rosenberg, Jaroslav
Sutak, Svjatoslav Sutak, Andreas Tarto, Jaroslav Mozzhukhin, Kevin Opikov, Artjom Blinnikov, Kevin Punder.
Treenerid Vladimir Feltin ja Roman Buk. FC Peipsi United
treener Vladimir Feltin tänab kõiki asjaosalisi ja lapsevanemaid kaasaelamise ja ka toetuse eest!
Spordilehekülje tekstid koostas
PRIIT ALLIKIVI
Peipsiääre valla sporditööspetsialist
* kui ei ole märgitud teisiti
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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 ноября 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!

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

Новым директором Калластеского
детского сада – основной школы
назначен Лео Аас

Лео Аас родился в Тарту, окончил Вяймелаский
совхоз-техникум по специальности «ветеринарная
медицина» и Эстонский
сельскохозяйственный университет по специальности
«животноводство». Ранее
Лео Аас работал директором специализировнной
школы-интерната в Меэри,
старейшиной деревни в
центре «Маарья Кюла», заведующим дома престарелых в деревне Саверна, а также директором Харглаской основной школы. Многолетний опыт
работы в школьных учреждениях послужил мотивацией
для поступления на должность директора Калластеской
основной школы в волости Пейпсияэре.
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Луково-рыбная ярмарка в Kалластe
У любого народа, где бы
он ни проживал, есть определённые традиции. Если посмотреть на значение слово
«традиция», то это «сохранение того, что есть, сохранение, осуществляющееся при
любых исторических переменах», это «нечто стабильное,
неизменное, имеющее связь с
прошлым, не нуждающееся в
осмыслении».
Как хорошо, что есть традиции, есть обычаи, порядки,
есть традиционные праздники, радующие людей, объединяющие их, несмотря на
происходящее вокруг.
Луково-рыбная ярмарка
– это многолетняя традиция
города Калласте. У неё давняя история, а если говорить
об истории, то никто о ней
у нас лучше не рассказывает, чем наш уважаемый
историк Алексей Шлендухов.
Если вы откроете его «блог»
(https://aslend62.livejournal.
com/5564.html), то найдёте
там следующую информацию.
«Каждый год, аккурат на
праздник Успения Пресвятой
Богородицы (28 августа), по
старой доброй традиции в
Калласте – большой праздник. Официально – это День
города, названный в рекламных целях «Луковой ярмаркой». У праздника богатая
история.
Первая двухдневная ярмарка в деревне Красные
горы состоялась в 1868 году
на тогдашней центральной
площади. Торговали свиньями, лошадьми, дровами и
прочим востребованным в то
время товаром.
В начале 20-го века возникла идея организации в
Калласте еженедельного
рынка.
На Успение ярмарка была
с размахом: парад и сорев-

Ежегодная участница ярмарки Зоя Гунина со своим
урожаем и староверским вареным сахаром, фото Виктория Арро

нования пожарной дружины, выступление заезжих и
местных самодеятельных
артистов, различные аттракционы и, конечно, застолье.
К празднику возвращались с Ладоги рыбаки (до
1917 г.), строители-отходники брали отпуск. Даже детей,
работавших в поле, хозяева
отпускали на это время домой. Значимость праздника
объясняется просто: местный
молельный дом (моленна)
официально называется Церковь Успения Пресвятой Богородицы, покровительницы
нашего города».

В этом году наша ярмарка
состоялась 31 августа, удивив
и поразив своим размахом.
Торговые ряды заполнили
площадь, парк, всю улицу Оя,
завернув даже на улицу Казе.
Было всё: и как следует поесть
разных вкусностей, включая
уху из чудской рыбки; и попить, и накупить всего, чего
душа желала, и посмотреть
концертную программу, и
на стадионе на футбольном
турнире поболеть, и зайти в
рабочие комнаты научиться
луковые косы плести, интересные поделки изготовить,
пироги испечь и чаю свежеза-

варенного попить. Город весь
день жил, как муравейник:
огромное количество людей,
музыка, разноцветные прилавки с луком, рыбой, мёдом,
фруктами, одеждой, цветами,
игрушками…
Жаль, что нет у нас людей,
занимающихся статистикой,
чтобы подсчитали, сколько же автомобилей было
припарковано на стоянках
и сколько гостей посетило
ярмарку? Но все говорят,
что в этом году была самая
большая, самая многолюдная
Рыбно-луковая ярмарка!
Перечислять, кто что продавал и кто выступал на
площади, нет смысла. Как
говорится, кто был – тот
видел! Одно можно сказать:
культработник нашего городка Екатерина Тыльникова ещё раз доказала, что не
просто так претендовала на
это место. Ведь организация
мероприятия, приглашение
артистов, размещение всех
по местам – это всё была её
работа!
Спасибо ей, спасибо всем,
кто посетил наш город и…до
новых традиционных встреч!
ИРИНА БЕРЕЖНАЯ

Театральный коллектив Колькя, фото Виктория Арро

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

1. oktoobril on

rahvusvaheline
muusikapäev
Kutsun huvilisi seda tähtsat päeva
ühiselt lauldes tähistama

5. oktoober kell 10.30
Vara kogukonnakeskuses

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
02.10.19 kell 11 Vara staadionil
Peipsiääre koolispordi MV jalgpalli 6.–9. klass		
05.10.19 kell 10.30 Vara kogukonnakeskuses
Peipsiääre valla meistrivõistlused kabes, males
16.10.19 kell 11 Pala spordisaalis
Peipsiääre koolispordi MV rahvastepallis 4.–5. klass
09.11.19 kell 11 Alatskivi kooli kõrvalhoones
V Lembit Holsti mälestusturniir välkmales
20.11.19 kell 18 Koosa Mängude Majas
Peipsiääre meistrivõistlused indiacas
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

Bussi tellimine ja info: Katrin 5300 9392
sport.vara@gmail.com

15. oktoobril kell 11 Pala kultuurimajas

Ootame Teid osa saama

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

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

Anna Haava 155. sünniaastapäevale
pühendatud

luulepõimikute konkursist
Lisateave tel 5354 1436 või tubin@muusa.ee
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
21-е заседание волостного совета Пепсияэре состоялось
14 августа в Кооса. Повестка дня включала четыре
вопроса.
•
•
•

•

•

Волостной совет принял решение об утверждении
детальной планировки земельного участка Астангу,
расположенного в деревне Пузи, и об организации
публичной демонстрации данной детальной планировки.
Решено признать частично недействительной детальную планировку земельных участков, относящихся к
Вараской лесопилке, в связи с ограничениями, действующими в отношении высоты дымовой трубы.
Выдано разрешение на проведение государственной
закупки для взятия в аренду легкового автомобиля
на условиях операционного лизинга в связи с истечением срока действия аналогичного договора аренды
автомобиля, который использовался для нужд социальной сферы.
Волостной совет назначил волостному старейшине
компенсацию за использование личного легкового
автомобиля в служебных целях в сумме до 335 евро в
месяц, в соответствии с журналом учёта рабочих поездок. Волостной старейшина не пользуется служебным
транспортом.
Со всеми материалами заседания волостного совета
можно ознакомиться на домашней странице волости
Пейпсияэре.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

Светлана Подгорная – работник

культуры народного дома Колкья

Рада приветствовать жителей волости, а особенно
тех, кто живет в окрестностях
Колкья. Меня зовут Светлана
Подгорная, и теперь я работник культуры Народного дома
Колкья.
На страницах Peipsääre
Teataja мне бы хотелось немного рассказать о себе.
С самого детства я мечтала стать артисткой. Сейчас я
не могу вспомнить, когда я Светлана Подгорная,
впервые вышла на сцену, огля- фото Анастасия Анищенко
дываясь назад, мне кажется,
что я всегда была на виду. В детском саду я была бессменной
Снегурочкой. В школьные годы все мероприятия проходили
с моим участием. А в старших классах я оказалась в труппе
народного театра. Это было потрясающее время: именно там
я впервые работала на сцене, как профессионал. Требования
к артистам любительского театра были столь высоки, что
сегодня я вспоминаю те дни, как хорошую профессиональную
школу.
Мечты о сцене укрепились, и я отправилась учиться в
Липецкий областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова
на специальность «социально-культурная деятельность и
народное художественное творчество» со специализацией
в области театрального творчества. Таким образом я стала
преподавателем театральных дисциплин и руководителем
народного театра.
После этого я поступила в Воронежскую государственную
академию искусств на театральный факультет и успешно
окончила его, получив актёрский диплом.
Моя профессиональная жизнь тоже неразрывно связана со
сценой. Я работала артисткой разговорного жанра в Липецкой
филармонии, была заместителем председателя Липецкого
отделения Союза театральных деятелей России, преподавала
сценическую речь в том самом колледже, который когда-то
закончила сама. Организовывала и проводила праздники для
взрослых и детей.
Сегодня я живу в Эстонии и работаю на берегу Чудского
озера. Места эти богаты не только своими красотами, но и
талантливыми людьми. Для меня важно, чтобы моя работа
была полезна и приносила людям радость. Приглашаю всех
неравнодушных в наш народный дом. Сделаем вместе нашу
жизнь ярче и интереснее.

Kлюквенно-луковая ярмарка в Варнья

7-го сентября 2019 года
в деревне Варнья прошла
14-я по счёту ежегодная
клюквенно-луковая ярмарка. Сухая солнечная погода
радовала. Музыкальное сопровождение обеспечил наш
бессменный добровольный
помощник Александр Коробов. Открыл культурное мероприятие замечательный
творческий коллектив из
Алатскиви. Чувствовалось,
что профессиональное выступление алатскивиских
женщин затронуло сердца
зрителей. Вслед за ними на
сцену вышли коллективы из
города Пярну – наши давние
партнеры, которые приехали к нам уже в третий раз.
Ансамбль «Родные напевы»
всегда с энтузиазмом принимает наше приглашение,
а мы с восторгом любуемся
их костюмами и задорным
выступлением. Детский ансамбль «Сувенир» и квартет
«Дети партии» уникальны
во всех смыслах этого слова.
Кто же не порадуется, глядя
на талантливых детей, путь

Kлюквенно-луковая ярмарка Варнья, фото Виктория Арро
к успеху и профессионализм которых взращены
замечательной женщиной
– Еленой Гараниной. В завершение культурной программы выступила певица

из Нарва-Йыэсуу Елена Ковостьянова, с которой у нас
ещё более давнее сотрудничество и голос которой
многие едут послушать в
кафе, где она регулярно вы-

ступает. Семейное общество
сердечно благодарит всех и
желает творческих успехов.

Идёт сбор идей! Представь свою идею с 1 октября
по 31 октября 2019 г. Свои
предложения можно прислать в электронном виде
по адресу vald@peipsivald.
ee или же принести на бумажном носителе непосредственно в волостное управление.
Обязательное условие
для идей в рамках народного
бюджета волости Пейпсияэре – это их приоритетность с точки зрения местных жителей или очевидная
необходимость в их реализации в каком-то из районов
волости.

• Объектом народного
бюджета может стать инвестиционный объект, связанный с волостью Пейпсияэре,
стоимостью до 10 000 евро.
• Идея, реализуемая на
средства народного бюджета, должна быть доступной в
общественном пространстве
для всех и без ограничений,
а также не должна вызывать
неразумные расходы в составе городских бюджетов
следующих лет.
• Человек, принимающий
участие в народном голосовании, может проголосовать за одну идею по своему
усмотрению. Голосование
состоится в период с 11 но-

ября по 24 ноября 2019 г.
Голосовать можно в канцелярии волостного управления
в посёлке Алатскиви или же
в электронном формате на
домашней страничке волости.
Поступившие предложения и результаты народного
голосования будут рассмотрены членами волостного
управления в составе семи
человек, после чего будут
переданы комиссии по бюджету при волостном совете
для использования в работе
по составлению бюджета на
2020 год.

Посредством народного бюджета руководство волости
Пейпсияэре предоставляет
членам местной общины
возможность внести свой
вклад в подготовку волостного бюджета. В рамках
определённой суммы гражданам дано не только право
быть услышанными, но и
право повлиять на принятие
соответствующего решения: внести предложения
по улучшению жизненной
среды и проголосовать за
наиболее удачные идеи. Важно, чтобы в конечном итоге
пользу получила и волость в
целом, и как можно большее
число её жителей.

Этим летом в Колкья
была построена 9-метровая
смотровая вышка с видом
на Чудское озеро. Конструкция башни насчитывает три
этажа, при этом обеспечен
удобный доступ для пожилых людей и посетителей с
ограниченными физическими возможностями. При проектировании учитывались
особенности окружающей
среды.
Проект способствует
улучшению жизненной среды и более оптимальному
экспонированию культурных и природных ценностей.
Смотровая башня, которую
можно использовать также
и для наблюдения за птицами, обогащает ассортимент
предлагаемых в регионе

туристических продуктов и
услуг, представляя интерес
для разных групп интересов и целевых аудиторий.
Строительные работы
выполнены предприятием
Haspo OÜ, проект разработан инженерным бюро
Urmas Nugin OÜ.
Общая стоимость проекта составила 26 176,80
евро, в том числе размер
субсидии составил 20
941,44 евро, а доля самофинансирования из волостного бюджета – 5 235,36 евро.
Проект осуществлён
при финансовой поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий в рамках инициативы
LEADER.

РАИСА ПОЛЯКОВА
ОЛЬГА СОЛОВЬЁВА

Народный бюджет волости Пейпсияэре
на 2020 год

На берегу Чудского озера построена
новая смотровая башня

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

фото Александр Широков
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KALLASTE
SÜGISLAAT
13.10.2019, kell 09.00-15.00 Kallaste
Keskväljakul.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.

Tel. 5805 1915

TULE KOGU PEREGA!

10.10.1919 kehtestas
Eesti Vabariigi Asutav Kogu
Maaseaduse, millega võõrandati
(peamiselt mõisnikelt)
põllumajandusmaad, metsad
ja sood, ühtlasi hooneid,
põllumajandusloomi,
põllutöömasinad ja
muud inventari.

10.10.2019 kell 18
Alatskivi lossis
ajalooõhtu

"100 aastat paruniteta"
Külli Must pajatab Alatskivi lossi ja mõisa käekäigust pärast Maaseaduse rakendumist.
Vaatame salvestust Alatskivi näitetrupi
(stsenarist ja lavastaja Reet Kruup)
2006. a teemakohasest etendusest

"Pärast meid...".

Ootame huvilisi kuulama, vaatama, kaasa rääkima!
Sissepääs prii!

11
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UUED VALLAKODANIKUD

KAROLINA REMETS

EELK ALATSKIVI KOGUDUS

12.08.2019
Peipsiääre piirkond

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

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

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS

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

29.08.2019 Pala piirkond

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.

KUULUTUSED

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

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie kodu korstnad
ja küttekolded.

EELK VARA BRIGITTA KOGUDUS
Pühapäev, 13. oktoober kell 12 jumalateenistus armulauaga
lõikustänupüha

Vajadusel küttekollete remont
ja puhastusluukide vahetamine.

Laupäev, 1. november kell 16 jumalateenistus armulauaga,
kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev

Tel 5805 0201.

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel (+372) 5618 9517
E-post: joosep.sepp@mail.ee
Müüa katel Viadrus U22/6,
kasutatud 4 hooaega, võimsus
30 kw. Hind 450.- Asub
Tartumaal, Alatskivil.
Tel 520 2886 Neeme

E-post: info@korstnapuhkimine.ee
RebaSte Linnutalu Kokoral
müüb vutisõnnikut ja vutimuna.
Info tel 5626 4595

Korstmar OÜ pakub

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

korstnapühkimisteenust.
Korstmar OÜ pakub korstnapühkimisteenust.
Vajadusel
korstnate jakorstnate
kütteseadmete remont.
Vajadusel

ja kütteseadmete
remont.
Võta
ühendust: Margus Nikitkin
Tel (+372) 505 0040

Võta ühendust:

E-post:Nikitkin
korstmar@gmail.com
Margus

www.korstmar.ee
Tel (+372)
505 0040
E-post: korstmar@gmail.com
www.korstmar.ee

Morte Matuseteenused

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

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

Matuse tervikpaketi
korral 20% allahindlus.

Soov üürida 1-kuni 2-toalist
korterit Peipsiääre vallas.
Tel 5591 7781
Müüa tugevad kasutatud
kummimatid. Sobivad
kuuridesse, garaažidesse,
erinevatele platsidele, hobuse
talli boksidesse, laohoonetesse
jne, kasutus valdkond väga lai.
Mõõdud 90 x 90 cm ja paksus
1cm. Tüki hind 5–7 eurot.
Tel 5370 7039. dvora@hot.ee
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, e-post: info@est-land.ee

Järelmaksu võimalus.

kirstud alates 95 eurost.

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.

Surnu korrastus

matusebüroos või ka näiteks soovi
korral kohalikus surnuaia kabelis.

Morte Matuseteenused
FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

Lisainfo: Tel (+372) 5626
4595 või (+372) 5665 0792

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
AUGUST/SEPTEMBER 2019
HELMI NÕU

JUTA KALMUS

04.04.1932 - 14.08.2019

27.06.1936 - 05.09.2019

AIN JÕESUU

LEILI KITTASK

06.05.1959 - 19.08.2019

28.05.1931 - 06.09.2019

HELJO LUSTJA

TATJANA KULAK

20.09.1938 - 23.08.2019

28.05.1940 - 09.09.2019

NINA IVANOVA

SOLOMONIA
HARTŠENKO

20.08.1937 - 11.09.2019
NIKOLAI
PETUHHOV

23.02.1960 - 02.09.2019

SEPTEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
93 PILVI STAMM
93 LEIDA KARRO
91 ANFISSA KUZNETSOVA
90 MIHHAIL LEBEDEV
90 ERIKA SOIEVA
90 HELGI VADI
89 LJUBOV MUHHINA
89 MAIMU SORGA
88 VALVE PETUHOVA
87 MARFA ZUBAREVA
87 RAISSA VARUNINA
87 ELLEN KEERO
85 ALEKSANDR SOKOLOV
85 RAISSA KUKINA
85 LJUBOV ŠUNINA
85 MARIA LEPPIK
84 NATALIA KRISTLAIT
84 ASTA SOMELAR
84 EHA VESKIMETS
84 EILI AINSALU
84 ÜLO KARI
83 ASTA VILLEMSON
83 HELJU ERES
82 RAISSA LUŠTŠAJEVA
82 ZINAIDA LAUGA
82 SILVI TAMM
80 HILJA KOROBOVA
80 HELVI KASK
80 VLADIMIR FILIPPOV
75 LEIDA TIKK
75 GEORGI GORJUNOV
75 AFIMJA TŠABANOVA
70 ADO KÄPP
70 AARE RÄÄBIS
70 ANDU TÕRVA
70 MIHHAIL ZAHHAROV
70 MAIE KÄPP
70 ALEFTINA RATMAN

Suur valik urne ja kirste,

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

24.01.1939 - 26.08.2019

PALJU ÕNNE!

Tuul puude ladvus tasa
kiigub, me vaikses leinas
langetame pea …

Mälestame endist
töökaaslast
NIKOLAI
PETUHHOVI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
OÜ Tallvrie Transport

Kadrina mõisa
KORSTNAPÜHKIJA
Ka maakohtades
Oma redel kaasas
Ametliku
korrasoleku
akti vormistamine.

Tel 5191 6605

Pullitall

rendib välja ruumi
sünnipäevadeks,
pulmadeks ja
koolitusteks.

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

Oktoobrikuu sünnipäevalastel, kes
ei soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda 18.
oktoobriks e-posti aadressile:
viktoria.arro@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

