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TASUTA

Sibulatee turismipiirkonna kolme
kultuuri arendusest
Enne jaanipäeva tuli Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuselt teade,
et regionaalarengu programmist
piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmist on
otsustatud toetada meie projekti
„Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus“ 900 119,40
euroga. Projekti kogumaksumus
on 1 058 964 eurot Peipsiääre
valla omaosalus 158 844,60 eurot.
Mitme kuu pikkune projektikirjutamine ja meeskonnatöö andis
rõõmustava tulemuse, millel on
kindlasti kogu piirkonna arengule
oluline positiivne mõju.
Turism on Peipsiäärsele piirkonnale oluline majandustegevus ja
sellel sektoril on tugevad eeldused
uute töökohtade loomisel. Projektiga lisandub 10 otsest töökohta.
Tegutsemisaastatega on kujunenud teadlikkus missugustel objektidel on investeeringud
piirkonna arenguks ja reaalseks
konkurentsivõime tugevdamiseks
kõige mõjusamad ja seetõttu soovib Peipsiääre vald teha investeeringuid just nendesse objektidesse,
et aidata kaasa piirkonna eripära
paremale esilepääsemisele.
2009. aastal loodud MTÜ Sibulatee tunnuslause on „Üks piirkond,
kaks rahvust, kolm kultuuri“.
Kolme kultuuri alustaladeks võib
lugeda piirkonnas asuvat kolme
muuseumit, mäluasutust ja ajaloo
eksponeerijat. Need on Alatskivi loss baltisaksa mõisakultuuri
esindajana, Liivi muuseum Kodavere pärimuskultuuri ja eesti
talupojakultuuri esindajana ning
Kolkja vanausuliste muuseum vene
vanausuliste kultuuri esindajana.
Nende ümber koonduvad kõik
teised. Kuigi kultuurid olid ja on
omavahel põimunud, on ometi
võimalik võrgustiku liikmeid iseloomustada nende järgi:
Mõisakultuuriga seotud: SA
Alatskivi Loss, Alatskivi lossi restoran, Sepikoja külalistemaja,
Magasiait, Alatskivi looduskeskus,
Alatskivi mõisamaitsed.
Eesti talupojakultuuriga seotud:
Liivi muuseum, Turgi käsitöötalu,
Kivi kõrts.
Vanausuliste kultuuriga seotud:
Peipsimaa külastuskeskus, Mesi
Tare, Voronja Galerii, Ambulartoorium, Varnja palvela, Kostja
sibulatalu.
Lisaks üldist külastajale toetavat infrastruktuuri loovad: Nina
põhumajad, Nina Kordon, Vaino
turismitalu, Välgi puhkemajad,
Peipsi kalamajakas, Peipsi kala,
Estbus, Kolkja puhkeküla.
Piirkonna kolme kultuuri võtmeobjektide arendamine loob kõigile
piirkonna turismiettevõtjatele
paremad võimalused arenguks.
Kitsaskohad, mida antud projekti elluviimine aitab likvideerida või
olulisel määral vähendada:
1. Kolkja vanausuliste muuseumi
ideaalolukorras soovitakse näidata
eluolu vanas vanausuliste elamus

ajarännakuna 100-120 aastat tagasi. Hetkel on aga ruumikitsikus
niivõrd suur, et hulgaliselt eksponaate on kuhjatud tubade seintele,
põrandale ning tegelikkuses ei
anna soovitud õiget pilti ajaloost.
Samuti on suureks probleemiks,
et muuseumisse ei mahu korraga
ringi vaatama ja giidi kuulama
rohkem kui 25 inimest. Külastajate huvi muuseumi vastu on
suur, kõrghooajal ei ole võimalik
pakkuda head teenust ja see pärsib
arengut. Tihti tuleb suurem grupp
kaheks või kolmeks väiksemaks
grupiks jagada ning neile samal
ajal alternatiivset programmi
pakkuda. Samuti on probleemiks
ainult ühe tualettruumi olemasolu,
mis on ebamugav ja tekkivate järjekordade tõttu aeganõudev.
Omaette teema moodustab suurenenud huvi vanausuliste ja nende usu vastu. Palvelates teenistuse
jälgimine ja palvelate külastamine
on tegelikult nende väga privaatsesse tsooni tungimine, mis võib
olla pigem erand kui reegel. Mõni
aeg tagasi oleks see olnud täiesti
välistatud. Usu teema ja kombestik
on aga paljudele külalistele väga
huvipakkuv. Kui see on muuseumis
eksponeeritud, näitlikustatud ja
lahti seletatud, siis on kõik osapooled rahul. Külastajate tagasisides
on välja tulnud, et nad sooviksid
rohkem ka ise käed külge panna
ehk osaleda muuseumis erinevates
töötubades. Hetkel on kitsaskohaks
keelteoskus – kui praegu saab
muuseumi giid hakkama eesti ja
vene keelega, siis tegelikkuses on
suur vajadus ka inglise ja soome
keele järele. Suurem muuseum,
rohkem külastajaid ning suurem
rahavoog võimaldab palgata giide,
kes saavad külastajaid teenindada
teisteski keeltes.
2. Piirkonna suurim vaatamisväärsus, Alatskivi loss, toimib
sarnase 100-120 aastat ajas tagasirändamise kontseptsiooni järgi.
Ideaalis võiks tekkida tunne, et
parunid on kodust ära ja oled
sattunud neile külla. Alatskivi
lossi arendamine on toimunud
läbi mitmete projektide ning
muutused on olnud suured. Lossi
külastajate hulgas on palju inimesi, kes on näinud pealt kogu
restaureerimise protsessi ning
ootavad põnevusega, missugust
edasiarendust plaanitakse järgmisena teha. Kui loss särab oma
täies hiilguses, siis lossi kõrval
asuvad muinsuskaitsealused mõisa kõrvalhooned on hävimisohus
ja kontrast on häirivalt üldist
miljööväärtust rikkuv. See nõrkus
ja praegune kitsaskoht on tarvis
tugevuseks pöörata. Sõiduhobuste
tallile on leitud uus funktsioon
veelgi täiuslikuma külastuselamuse pakkumiseks ning mõisa
toimimisest tervikpildi loomiseks.
Tegelikkus on, et kõige enam on
lossi giidide käest küsitud mõisa
endisaegse toimimise ja majan-

damise kohta. Kuidas oli aadlikel
võimalik elada sellistes suursugustes hoonetes ja sellist elustiili
lubada? Kuidas mõis toimis, kust
tulid sissetulekud? Hetkel saavad
huvilised vastuse vaid suusõnaliselt, kuid täieliku arusaama
saavutamiseks on oluline seda
temaatikat atraktiivselt kajastada.
Mõis ei ole kaugeltki ainult loss,
vaid põllumajandusettevõte koos
oma metsade, põldude, tootmishoonete ja kõige selle juurde
kuuluvaga. Lossi kõrval asuvasse
endisesse sõiduhobuste talli sobib
suurepäraselt luua püsinäitus ja
muuta hobutall näitusetalliks.
Plaanis on luua seoseid hoone
algse funktsiooniga, aga näidata
ka mõisa kui põllumajandusettevõtte majandamise eripära. Uus
põnev ekspositsioon loob eeldused uuteks korduvkülastusteks,
samuti pikeneb külastuse aeg nii
Alatskivil kui ka kogu piirkonnas.
3. Meie piirkonnale oluline
kolmas kultuur, see, mida me
eestlased nii igiomaseks ja enesestmõistetavaks peame, ei tohi
siinses kultuuride kolmkõlas varju
jääda. Praegu teatakse küll lossi
ja vanausulisi, kuid Kodavere pärandkultuuri, nii erilist kodavere
keelt ja siinse pärimusega seotud
objekte, on vaja rohkem külastajatele näidata. Liivi muuseum
eksponeerib hästi eestlaste poolt
armastatud poeedi Juhan Liivi
kodutalu näidates ka talupojakultuuri. Muuseum tutvustab oma püsinäitusega Kodavere kihelkonna
ajalugu, kodavere keelt, kuid neid
jälgi ja avastamist väärt paiku on
meie piirkonnas tunduvalt enam.
Seoses Kodavere hälli, Pala valla
juurdeliitmisega uude Peipsiääre
valda võib Sibulatee koostöövõrgustik laieneda. Sellega kaasnevad
lisavõimalused meie jaoks olulise
kolmanda kultuuri paremaks näitamiseks. Pärimusega seotud ja kultuuri- või loodusväärtusega paiku
on Sibulateel palju. Nende seast
on vaja teha parim valik ja luua
marsruudid, mida saaks külastaja
läbida ka ajal, mil muuseumid
pole avatud. Peipsi järv, Kalevipoja
säng, kuulsad Välgi metsad on see
ammendamatu varasalv, mida me
peame väga hoidma ja hindama.
Tähtis on avada mõistlikult neid
varasalvesid, mis inimesi ähvardavat looduspimeduse ohtu ennetada
aitavad. Aina rohkem mõistetakse
vajadust eemalduda sinistest helendavatest ekraanidest ja otsida
sidet oma juurtega. See võimalus
on meie juures olemas, hetkel
ei näe ohtu ka turismitaluvuse
ületamiseks looduses asuvatel objektidel. Targasti planeerides seda
ei tohiks ka tekkida.
Üleüldine suur kitsaskoht piirkonna turismi arenduses on infopunkti puudumine, mis tekitab
palju lisakoormust turismi tipphooajal kõigile ettevõtjatele, kes tegutsevad kollektiivselt nö infopunkti

asemel. Soovime selle kitsaskoha
lahendada ühtses kompleksis
Alatskivi sõiduhobuste talli rakendamisega. Lossi parkla kõrval,
külastajateekonna suhtes ideaalses
asukohas, asub väike hoone, mille
saab kasutusele võtta Sibulatee
infosahvrina, mis on avatud valgel
ajal üldjuhul nö mehitamata, vajadusel tipphooajal ühe töötajaga.
Ruumis on kogu piirkonna infomaterjalid, hea internetiühendus,
et külastaja saab oma telefoni
kasutades kogu vajamineva info
viidete kaudu kätte.
Nagu turismis ikka, on ka meil
probleemiks hooajalisus. Kõigil
piirkonna ettevõtetel on keeruline
üle elada talveperioodi, kui on
kõige suuremad kulud ja kõige
väiksemad tulud (nii antud muuseumitel kui ka teistel piirkonna
ettevõtetel). Antud investeeringud
aitavad leevendada seda olukorda.
Lisandunud ruumid võimaldavad
paremini rakendada hooajaväliseid
pakette.
Piirkonna kõige suuremaks
tugevuseks on kolme väga
omanäolise ja erineva kultuuriruumi olemasolu kontsentreeritult väga väikesel
territooriumil. Selle tugevuse
tark rakendamine loob arvestatava arenguvõimaluse.
Projekti idee on luua teemapargi
sarnane terviklik ja kompaktne
keskkond piiratud territooriumil.
Kui teemapark on vahendatud
reaalsus, siis siin on päris reaalsus.
Loomulik keskkond, kus elavad
pärisinimesed, ajalugu on igal
sammul käegakatsutav, dialoogis
tänapäevaga, erinevad kultuurid
ja elulaadid on mitmekihiliselt
põimunud.
Teemapargilaadset keskkonda
saab rajada tugevale kultuurilisele
identiteedile, selgele eristumisele
ja kindlustundele, et tehakse õiget asja. Kõik need eeldused on
olemas.
Minu roll projektijuhina projekti
kirjutamise etapis on läbi, annan
teatepulga üle projekti elluviimise
meeskonnale ja soovin edu!
Tänan kogu ettevalmistavat
meeskonda. Eriti aitasid Liis Lainemäe, Mari Niitra, Eve Sild,
Aleksandr Širokov.
Projekti kirjutamine oli väga
pingutav, analüüse nõudev mõttetöö, mis oli vaja sõnadesse
ja numbritesse vormida. Kogu
finantsanalüüside ja sotsiaalmajanduslike analüüside osa kirjutas
Miina Must. Mina vormisin selle
tervikuks ja olen väga õnnelik, et
töö kandis vilja.
KÜLLI MUST,
I etapi projektijuht

KULTUURISÜNDMUSED
Peipsiääre vallas
SEPTEMBER
L, 1. septembril esimese koolipäeva aktused:
kell 9 Pala Koolis ja Vara Koolis; kell 10 Alatskivi Koolis
E, 3. septembril esimese koolipäeva aktused:
kell 9 Kolkja Koolis; kell 10 Kallaste Koolis
T, 4. septembril kell 16 Alatskivi Kunstide Kooli avaaktus
kunstide kooli saalis
L, 8. septembril kell 12 näituse avamine Voronja galeriis
Lätted VI: Billeneeve ja Mann Mariliin Kindsiko
L, 8. septembril kell 12 vanavanemate päeva kontsert kogu perele
Vara kogukonnakeskuse aulas: esinevad Mikk Kaasik ja Kaspar Kiisk
L, 15. septembril kella 10-17 III Sibulatee puhvetite päev
L, 15. septembril Ra-ta-tuur Sibulatee puhvetite päeval
(kui soovid tuuril osaleda, küsi täpsemat infot tel 521 6686)
L, 15. septembril tõukerattatuur Sibulatee puhvetite päeval
Peipsi veerel
K, 19. septembril kell 19 Jõgeva Linna Teatri etendus
„Aabitsa kukk“ Pala kultuurimajas
L, 22. septembril kell 13 Ranna rahvamaja 150. sünnipäev
L, 22. septembril kell 18 EV100 raames etendus „Maria Siberimaal“
Koosa rahvamajas
L, 29. septembril kell 13 eakate päevale pühendatud kontsert
Vara kirikus: esinevad Lauri Liiv ja Olav Ehala

OKTOOBER
K, 3. oktoobril Maarja-Magdaleena Wiera teatri
etendus „Charley tädi“ Pala kultuurimajas
N, 4. oktoobril eakate päeva tähistamine Koosa rahvamajas
R, 5. oktoobril kell 16 Liivi Muuseumi 30. sünnipäev
K, 10. oktoobril kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 14 ja 19 EV100 mängufilm „Põrgu Jaan“;
kell 10 ja 16.30 lasteseansid
R, 12. oktoobril kell 19 EV100 mängufilm „Põrgu Jaan“
Koosa rahvamajas
L, 13. oktoobril kell 12 Kodavere kooli 330. aastapäeva tähistamine
Kodavere kooli kivi juures, järgneb koosviibimine Liivi muuseumis
L, 20. oktoobril kell 17 Pala Kooli 90. sünnipäev ja kooli kokkutulek
L, 20. oktoobril kell 17 Kallaste Kooli 120. juubeli tähistamine

Oktoobri lõpus toimub raamatukogupäevade raames
Vara Raamatukogu 135. sünnipäeva pidu. Jälgige infot!

www.peipsiaarekultuur.webs.com

Mees päästis uppuva lapse
Kallaste linna elanikud ja pealtnägijad tänavad südamest Juri
Rüütel’it, kes päästis 19. juulil Kallaste supelrannas uppumissurmast väikese lapse. Läheduses viibinud inimeste sõnul oli laps
jäetud ujumisrõngaga vette järelevalveta. Õnnekombel märkas
tähelepanelik meesterahvas tühja ujumisrõngast ja jõudis juba
vee all olnud lapse veest välja tõmmata ning esmaabi anda.
Juhime tähelepanu, et väikeseid lapsi ei tohi jätta vee äärde
järelevalveta. Lastele tuleb traagiliste õnnetuste ärahoidmiseks
selgitada veega seotud ohtusid ning keelata neil ilma täiskasvanuta vette minek.
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 18.06.2018
• Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks Kolkja Puhkealal.
• Tunnistati edukaks pakkumus Alatskivi Lasteaia remonditööde teostaja
leidmiseks.
Vallavalitsuse istung 26.06.2018
• Otsustati anda tasuta kasutusse MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Peipsiääre vallale kuuluv Jäätmejaama kinnistu, katastritunnus
12601:004:0120, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 2154 m2,
tähtajaga 5 aastat, s.o kuni 26.05.2023.
Vallavalitsuse istung 29.06.2018
• Otsustati eraldada mittetulundusühingule Koosa Küla Arendusselts
Peipsiääre valla 2018. aasta eelarvest tegevustoetust 180 eurot
mittetulundusühingu tegevuskulude katteks.
• Otsustati eraldada mittetulundusühingule Spordiklubi JUKU
Peipsiääre valla 2018. aasta eelarvest tegevustoetust 1 000 eurot
mittetulundusühingu sportlaste sõidukulu osaliseks katmiseks seoses
osalemisega 1.-4.08.2018 Saksamaal Dülmenis toimuvatel Indiaca VI
Noorte maailmakarikavõistlustel.
• Kehtestati Peipsiääre vallas, Varnja alevikus asuva Kapteni maaüksuste
detailplaneering.
• Väljastati järgmised ehitusload: Kolkja alevikus Roheline tn 13 kinnistul
elamu püstitamiseks, Peatskivi külas Peatskivi kinnistul saunamaja
püstitamiseks, Põrgu külas Põdra kinnistul elamu laiendamiseks,
Haapsipea külas Lohutaga kinnistul elamu püstitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Vara külas Vara 6
kinnistule kaugküttetorustiku projekti koostamiseks.
• Volitati Maanteeametit väljastama erilubasid raske- või suurveose
liiklemisel Vara-Vara saeveski teel autorongidele maksimaalse tegeliku
massiga kuni 52 tonni.
• Kinnitada Peipsiääre valla üldplaneeringu koostamise komisjoni
koosseis.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 8. veebruari 1994 korraldust nr 3
„Õigusvastaselt võõrandatud talumaa omandusse andmine“.
• Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega
sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tõruvere külas,
Savastvere külas, Kokora külas, Alasoo külas, Haapsipea külas, Rupsi
külas, Savimetsa külas, Torila külas, Peatskivi külas, Kuningavere külas,
Linaleo külas, Kõdesi külas, Nina külas, Lahepera külas, Torukülas,
Savka külas, Sipelga külas ja Rootsikülas, Kusma külas, Pala külas, Pusi
külas, Padakõrve külas, Lahe külas, Perametsa külas, Sudemäe külas,
Saburi külas, Kokanurga külas, Lümati külas, Päiksi külas, Alatskivi
alevikus, Kolkja alevikus, Kasepää alevikus ja Varnja alevikus.
• Nõustuti 315 m² suuruse maa erastamisega Alatskivi alevikus Tartu
mnt 9, 1580 m² suuruse maa erastamisega Alatskivi alevikus Tartu
mnt 8, 244 m² suuruse maa erastamisega Alatskivi alevikus Tartu mnt
9, 1069 m² suuruse maa erastamisega Alatskivi alevikus Tartu mnt 7
kinnisasjaga liitmise eesmärgil korteriomandite juurde.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi toetuslepingu täitmise aruanne.
• Anti luba Unda Ozolinale korraldada vabaõhuüritus 15. septembril 2018
kellast 10.00 kuni kella 17.00-ni Peipsiääre vallas Alatskivil, Alatskivi
Looduskeskuse ja Peipsiääre Vallavalitsuse vahelisel territooriumil.
• Kinnitati Kallaste Lasteaed-Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks
avaliku konkursi tingimused ja moodustati konkursikomisjon.
• Kahel korral jäeti rahuldamata sotsiaaltoetuse taotlus ja seitsmel korral
määrati ühekordne toetus.
Vallavalitsuse istung 16.07.2018
• Anti üürile kaks sotsiaalpinna eluruumi.
• Otsustati hoolduse korraldamine.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva
osa rahastamine.
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Kallaste linnas Võidu tn 69
kinnistul elamu ümberehitamiseks, Kallaste linnas Võidu tn 121
kinnistul büroohoone laiendamiseks kuni 33% esialgsest hoone mahust
ja Metsakivi külas Lille kinnistul elamu veranda ümberehitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Põldmaa
külas Porinurme kinnistule Metsaääre ja Särje jõujaama projekti
koostamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Varnja alevikus
Kesk tn 125 kinnistule suvila projekti koostamiseks.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks seoses
avalikes huvides 15 kV maakaabelliini rajamisega Peipsiääre vallas,
Vara külas, Tulika kinnistule.
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus Lossi 3
kinnistul Meditsiini- ja päästekeskuse kasutusele võtmiseks.
• Muudeti Varnja alevikus asuva Kesk tn 92 katastriüksuse sihtotstarve
tootmismaaks 100%.
• Rahuldati isikute taotlused Kallaste linnas asuvate kinnistute osas
korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta.
• Moodustati Peipsiääre valla alatine vallavara komisjon.
• Kvalifitseeriti pakkujad, tunnistati pakkumus vastavaks ja edukaks
riigihankes „Kruusateede remont“.
• Anti luba MTÜ-l Orienteerumisklubi Ilves korraldada orienteerumispäevak 19. juulil 2018 kellast 17.00 kuni kella 20.00-ni Peipsiääre
vallas Sõõrul.
• Anti luba MTÜ-l Sibulatee korraldada vabaõhuüritus Sibulatee
puhvetite päev 15. septembril 2018 kellast 10.00 kuni kella 18.00-ni
Peipsiääre vallas Sibulatee piirkonnas.
• Kinnitati riikliku järelevalve teostamise ülesandeid täitvate
ametikohtade loetelu.
• Reservfondist eraldati ühekordset toetust.
• Kinnitati Peipsiääre valla raamatupidamise sise-eeskiri.
PEETER KIURU,
Peipsiääre abivallavanem
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Väljaandja: Peipsiääre vallavalitsus Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi Peipsiääre vald, Tartumaa Tel 730 2370
Trükk ja kujundus: AS Seitung Aia tn 1, 48306 Jõgeva
Jõgevamaa Tel 776 2301
Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja soovil.
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB SEPTEMBRIS 2018
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VALLAVOLIKOGUS
Volikogu juunikuu istung toimus 20. juunil Pala Kultuurimajas.
Järgnevalt lühike ülevaade päevakorras olnud teemadest.
Esimese päevakorrapunkti teemaks oli Alatskivi Tervisekeskuse võimaliku rajamisega seonduv. Teema põhiettekandja oli sotsiaalkomisjoni
esimees Malle Hilpus ning kaasesinejateks Terviseameti esindajad Agne
Ojasaar ja Kaidi Usin. Teema on aktuaalselt üleval olnud juba mõnda
aega ning oli emotsionaalse arutelu põhjustajaks ka volikogu istungil.
Nimelt on olnud plaan teha juurdeehitus hooldusravikeskusele, luues
sinna kogu valda teenindav tervisekeskus. See tähendaks kõikide perearstide ning laiemas mõttes kogu valla meditsiiniteenuse koondamist
ühte kohta. Terviseameti töötajate seisukoht on, et see tagaks parema
meditsiiniteenuse kvaliteedi. Enamuse volikogu liikmete arvates aga ei
ole selline tsentraliseerimine haldusreformi ühe eeldusega, mille kohaselt ei tohi elanikkonnale pakutavate teenuste kättesaadavus halveneda.
Antud juhul aga kättesaadavus halveneks, vallale kaasneks vallasisese
lisatranspordi korraldamise vajadus jne. Lõppkokkuvõttes otsustas volikogu võtta informatsiooni teadmiseks ning tervisekeskuse loomisega
vähemalt esialgu mitte kiirustada. Meie vald on praegu hästi kaetud
tervishoiuteenusega ja tulevikus võiks vajaduse tekkimisel (perearstide
või nimistute kriitiline vähenemine) vaadata üle olemasolev ressurss
nii spetsialistide kui ruumide osas ja kohandada need nõuetele ning
olukorrale vastavaks.
Volikogu võttis vastu mitu valla laiemat töökorraldust puudutavat
otsust ja määrust:
• määrusega Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine delegeeris
volikogu vallavalitsusele mitmete riikliku järelevalve toimingute läbi
viimise;
• kinnitati Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord;
• kinnitati Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord;
• kinnitati Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste
andmise tingimused ja kord;
• kinnitati Pala, Peipsiääre, Kallaste, Alatskivi ja Vara valdade 2017.
majandusaasta aruanded;
• otsustati sõlmida sporditegevuse raamleping Tartu Spordiliiduga,
mis reguleerib vallas elavate, kuid teise omavalitsuse spordiklubides

osalevate laste ja noorte kulude katmise korda;
• otsustati panna avalikule enampakkumisele Kallaste linnas Võidu
106 asuva kinnistu alghinnaga 3000 eurot;
• otsustati kuulutada välja avalik konkurss Kallaste Lasteaed-Põhikooli
direktori vabanenud ametikoha täitmiseks;
• kinnitati arendus- ja keskkonnakomisjoni tööplaan.
Volikogu otsustas muuta vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
loetelu. Vajaduse tingis uue valla töökorralduse nö „paika loksumine“ aja
jooksul. Muudatustega saab täpsemalt tutvuda valla dokumendiregistis
asuvas volikogu istungi protokollis.
Volikogu kuulas valla ehitusspetsialist Raimond Võimre ettekannet
ning otsustas algatada järgmised detailplaneeringud:
1) Nina küla, Pikk tn 18 maaüksus – eesmärk kämpingute ja sauna
püstitamine;
2) Varnja, Kesk tn 1 – eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha määramine;
3) Pusi külas asuv Astangu (endine Kraavisoo) maaüksus – omanik soovib püstitada elamut, mis tingib ehituskeeluvööndi laiuse muutmise.
Kuna valimiskomisjon kinnitas Reigo Põdersalu avalduse volikogu
liikme volituste peatamiseks kuni 14.12.2018 ja määras nimetatud
kuupäevani volikogu liikmeks asendusliige Margus Kustala, siis tekkis
vajadus valida uus spordi- ja kultuurikomisjoni esimees. Peale valimisprotseduuride läbi viimist kinnitas volikogu spordi- ja kultuurikomisjoni
esimeheks Tarmo Leini ja aseesimeheks Lilli Tarakanov. Vastse komisjoni
esimehe ettepanekul kinnitati ka uued komisjoni liikmed: Priit Allikivi,
Lilli Tarakanov, Margit Soieva, Virge Otsa, Mari Niitra, Katrin Reimand,
Sirje Leini.
Samuti nimetati eelarvekomisjoni liikmeks Kaisa Edenberg.
Volikogu otsustas veel omafinantseeringu tagamise Alatskivi jäätmejaama rajamisele ning kuulas ära vallavanema ettekande vallavalitsuse
I poolaasta tööst. Kõigi materjalidega on võimalik tutvuda valla dokumendiregis.
JAAKO LINDMÄE,
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Lugupeetud Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre
piirkonna elanik ja ettevõtja
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi korraldatud
jäätmeveo hange eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Peipsiääre valla Pala
ja Peipsiääre piirkonnale segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Eesti
Keskkonnateenused AS, kes tegi soodsaima pakkumuse.
Alates 01. oktoobrist 2018 on korraldatud jäätmeveopiirkond kogu
Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre piirkond, kus korraldatud jäätmeveoga
liitumine on kohustuslik. Kohustust ei ole jäätmeluba ja kompleksluba
omavatel jäätmevaldajatel. Kui kinnistul ei elata, kinnistut ei kasutata
või kasutatakse seda ainult periooditi (sh suvila omanikud), siis saab
jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele taotluse jäätmeveost vabastamiseks.
Vabastusest anda teada Peipsiääre Vallavalitsusele. Vallavalitsus võib
vabastada suveperioodil kasutatava kinnistu jäätmevaldaja 1.oktoobrist
kuni 30.aprillini.
Lepinguperiood on 01.10.2018–30.09.2021. Antud ajavahemikul peavad
nimetatud piirkondade elanikud ja ettevõtted andma segaolmejäätmed
käitlemiseks Eesti Keskkonnateenused AS-le (teistel jäätmekäitlusettevõtetel
puudub antud perioodil õigus nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid
koguda ja käidelda).
Vedaja saadab kõikidele registrisolevatele jäätmevaldajatele, v.a
pikaajalise vabastusega kinnistute omanikele, vähemalt kuu enne
uue korraldatud jäätmeveo perioodi algust – korraldatud jäätmeveo
(edaspidi KOJV) paketi (infokiri, lepingu/lisa, hinnakiri ja graafik).
Ühismahutajate kasutajate puhul saadetakse KOJV pakett ainult esindajale.
Korraldatud jäätmeveo kliendi infopäev toimub: 11. septembril kell
17.00 Pala Kultuurimajas ja 12. septembril kell 17.00 Kolkja Rahvamajas.
Keskkonnateenused AS esindaja tutvustab korraldatud jäätmeveoga
kaasnevaid muudatusi ning vastab Teie küsimustele. Infopäeval on
kohapeal võimalik sõlmida ka jäätmeveo lepingut. Varsti saadetakse
Teile vedaja poolt teavituskiri ja lepingu lisa postkasti või e-mailile. Teil on
võimalik infopäeval ära tuua täidetud leping ja lepingu lisa (kontaktandmed
ja allkirjastatud).
Teenustasud ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta on 13,47 €
ilma käibemaksuta ja 1 m3 hind 16,16 € koos käibemaksuga.
MTÜ IDA-EESTI JÄÄTMEHOOLDUSKESKUS

PIIRKONNA JÄÄTMEKOGUMISKOHAD
PEIPSIÄÄRE VALLAS
• Alatskivi piirkond:
Alatskivi alevik – plats avatud E,K,R kl 11.00–12.00 (teistel aegadel
võimalik kokkuleppel, tel: 5661 8290, 510 6713).
Vastu võetakse suuregabariidilisi jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, paberija pakendijäätmeid, elektroonika- ja elektriseadmeid, välja arvatud
ehitusjäätmed..
Kokoral kortermajade juures, Nina külas ja Alatskivi aleviku kaupluse
taga ja 5-kordsete majade juures – avalik koht, ära saab anda paberi- ja
segapakendijäätmeid, välja arvatud ehitusjäätmed.
• Vara piirkond:
Vara külas – plats avatud K kl 16.15–17.15 (teistel aegadel võimalik
kokkuleppel, tel 522 4165, 510 6713)
Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, suuregabariidilisi
jäätmeid, välja arvatud ehitusjäätmed..
• Pala piirkond:
Pala külas kogumisplats avatud K kl 10–11 (teistel aegadel võimalik
kokkuleppel).
Vastu võetakse suuregabariidilisi jäätmeid ning elektroonika- ja
elektriseadmeid, välja arvatud ehitusjäätmed.

Peipsiääre Vallavalitsus annab teada, et 29.06.2018
korraldustega nr 317-322 «Katastriüksuste koha-aadresside
muutmine» on korrastatud ja muudetud koha-aadresse.
Muudetud koha-aadressidega on võimalik jätkuvalt tutvuda
valla kodulehel www.peipsivald.ee

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 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
2. Kolkja alevikus asuva „Roheline tn 4“ kinnistu, registriosa nr 4129804,
katastritunnus 58701:002:0073. Alghind 2 000 eurot, osalustasu 50
eurot ja tagatisraha 200 eurot.
3. Pala külas Majakese kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi (61,9m2),
registriosa nr 1992035, katastritunnus 57602:002:0134. Alghind 8 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 800 eurot
4. Koosa külas Koosa 20 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi (54,8m2),
registriosa nr 4090504, katastritunnus 86102:001:0164. Alghind 7 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 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 1, Alatskivi alevik,
Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Varbe” , „Roheline
4”, „Majakese“, või „Koosa 20“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 21.
september 2018 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
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Rahvatantsijad viisid eesti tantsu
Itaaliasse ja Ungarisse
Alatskivi naisrühm Kassikangas osales 13.–17. juulini Itaalias
IX rahvusvahelisel suvefestivalil
„Kohtumine traditsioonidega“.
Montecatini linnaväljakul toimunud festivalil astusid kahel õhtul
üles Bulgaaria, Venemaa, Iisraeli,
Belgia, Kasahstani, India, leedu
ja eesti tantsijad ning muusikud.
naisrühm Kassikangas jagas
ühist tantsulava ja -kava Kohtlanõmme naisrühmaga Kuppari,
Tudulinna naisrühmaga Rabaroosid, laekvere naisrühmaga

Pärlike ja Tartus tegutseva naisrühmaga naita.
8.–19. juulini kestnud reis
Itaaliasse kulges läbi läti, leedu, Poola, Tšehhi, Austria ja
Sloveenia. Peatuspaikadeks Viin,
Postojna, Padua, Montecatini,
lucca ja Veneetsia. Suveleitsakule pakkus leevendust ujumine
liguuria meres.
Ranna naisrühm lahe võttis
29. juulil koos Palamuse segarahvatantsurühmaga TootsidTeeled, Keila naisrühmaga Päi-

Naisrühm Kassikangas.

keseratas ning Torma naisrühma
ja kapelliga ette reisi Ungarisse,
kus Mako linnas peeti 1.–6.
augustini maakondadevahelist
festivali. Festivalist võtsid osa
peale eesti veel Portugali, Itaalia, Poola, Baskimaa ja norra
folkloorigrupid.
Omapärane oli esinemine
Cserkeszölö veekeskuses, kus
pool publikust jälgis kontserti
ujumisriietes. Teine esinemine
toimus Röszke linnas kohalike
külade päeva laadal. Tantsijaid

viidi ka Szeged’i linna ekskursioonile, loomaaeda ja ostlemistuurile. Pugaspuszta’s sai
nautida uhket hobuste showd,
rahvussööki ning kohalikku veini. Teel Ungarisse külastati Poolas soolakaevandust, tagasiteel
käidi Slovakkia koobastes ning
sõideti tõstukiga mäkke ja kes
soovis, võis jalgsi alla matkata.
Koju jõudsid lahe tantsijad 9.
augusti esimesel tunnil.
ReeT KRUUP,
kultuuritööspetsialist

Naisrühm Lahe.

Muusikast, aga mitte ainult
Alatskivi lossi ja selle lugu
teab väga suur hulk inimesi
eestimaalt, päris palju mujaltki
maailmast. Suuresti tänu oma
asukohale selles säravvalges
hoones avastatakse viimasel
seitsmel aastal ka eduard Tubina muuseumi. eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumi koostatud
huviäratav ekspositsioon on
nutikalt ja võluvalt sobitatud
paruniaegsetesse külalistetubadesse.
lisaks vägeva omakandimehe elutee ja -töö tutvustamisele
pakub muuseum peatselt mööduva suve algusest saadik meie
valla muusikutele võimalust
ise heliseva ilu tegemiseks ja
jagamiseks.
Kuuel pühapäevasel keskpäeval on seni käinud Tubina
kammersaalis musitseerimas
südamlik ja üllatusi täis akordionist Kaupo Kruusaauk Kokoralt, imeline ja sugestiivne
lauljatar Ingrid Sinilaht Kõdesist, hõbehäälne tulevikulootus
Anett Rajaste Alasoost ning

vaimustav talent Varalt – noor
pianist Markus Kadaste. Millist
eripalgelist ja kaunist muusikat
nad pakkusid!
lossi külastanud turistid
ning kohalikud muusikasõbrad
mõnulesid Kaupo mängitud
Raimond Valgre ning veel mitmete eesti ja vene autorite ning
teisel korral Stephane Delicq´i
muusikat kuulates; ahhetasid
Markuse repertuaari vägevuse
üle; imetlesid Anetti versioone
Tate McRae, Anna Kendrichi,
Jessi ja David Guetta lugudest;
heldisid Ingridi esitatud Mari
Jürjensi, Jaan Söödi, lauri
Saatpalu jt. lauludest, mida
ta ise erinevatel keelpillidel
saatis.
Kui nüüd tekkis kellelgi huvi
ka ise asjaosaline olla, tasub
oma soovist teada anda tubin@muusa.ee või telefonil
53541436.
Aga meie muuseumis võib
muudki teha: tegevustekapist
on näiteks leida lisaks malele
(muide, eduard Tubin oli male-

Kahel pühapäeval juulis kõlasid 10-aastase Markus Kadaste esituses lisaks pidulikult mürisevale Mendelssohni
pulmamarsile veel näiteks Beethoveni, Mozarti, TshaikovsFoto Anna-Liisa Vares
ki jt klassikute palad, aga mitte ainult!
mängus väga kõva käsi!) teisigi
lauamänge, nuputamisülesandeid, sh. sudoku, raamatuid
ning värvimislehti.
Tulge aga julgelt argielu
rutiinsest rattast välja ja tuu-

lutage end õdusas Tubina
muuseumis!
MARGIT KIlTeR,
Tubina muuseumi
giid-pedagoog

Peipsiääre valla noortereisid
Sel suvel toimusid Peipsi
lääneranniku koostöögruppide
projekti tegevuse „Õpime läbi
elamuste ja kogemuste“ raames
kaks noortereisi noortele vanuses 12.–26. eluaastat. 26.–27.
juunil seiklesime Hiiumaal,
noortega sai külastatud Kärdlat; Mihkli Talumuuseumi;
Tahkuna, Kõpu ja Ristna tuletorne ning Suuremõisa lossi.
Ööbisime imeilusas Kalana
puhkekülas, kus noored said
lisaks kaunile loodusele nautida
ekstreemset tuubisõitu merel. Samuti tegime spontaanse
jalgsimatka mööda saare rannikut, mis võimaldas sealsest
loodusest rohkem aimu saada.
14.–15. augustil toimus teine
reis Saaremaale – külastasime
Kaali kraatrit; Kuressaaret, sh
Kuressaare piiskopilinnust;

Panga Panka; Angla tuulikuid
ja Muhu Jaanalinnufarmi. noored olid eriliselt vaimustunud
Jaanalinnufarmi eksootilistest
loomadest, keda nii mõnigi
polnud varem näinud. Sel reisil ööbisime laugu metsavahi
metsamajakeses ja julgemad
telkisid vihma trotsides keset
Saaremaa loodust.
Kahe aasta jooksul on projekti
vältel toimunud viis kultuurireisi eesti erinevatesse paikadesse.
Külastatud on Kihnut, Ida-Virumaad, Mulgimaad, Hiiumaad ja
Saaremaad. Igast reisist võttis
osa 27 noort koos noorsootöötajatega, välja arvatud Kihnu
reisist, kus oli lausa 32 osalejat.
Projekti tegevused on toimunud
Peipsi lääneranniku koostöögruppide projekti raames ning
seda rahastas täies mahus eU

euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium
ning eesti noorsootöö Keskus,
mistõttu on reisid olnud kõigile osalejatele tasuta. Reiside
korraldamise eest saab ühtlasi
tänada MTÜ Koosa noorteklubi,
SA Vara Sporti ja Vara noortekeskust. Reisid õnnestusid sajaprotsendiliselt nii korraldusliku
poole pealt kui ka seetõttu, et
enamik noori külastas neid paiku esmakordselt, mis tähendab,
et saadi täiesti uus ja erakordne
kogemus. Reiside tagasiside
põhjal saab teha kokkuvõtte,
et noored jäid reisidega rahule,
soovides ka tulevikus sarnastel
väljasõitudel osaleda. Projekti
tegevuse „Õpime läbi elamuste
ja kogemuste“ lõpetab novembris näitus-konverents koos inspireerivate esinejatega. Üritusele

on oodatud kõik noored, ka
need, kes reisidel ei osalenud!
Täpsem info tulekul!
eVA-KRISTI HeIn,
MTÜ Koosa Noorteklubi
Kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja

Saame tuttavaks:
Kallaste Lasteaed-Põhikooli
uus direktor – Diana Villemson
Olen sündinud ja kasvanud
Ida-Virumaal, kuid nüüdseks
elame abikaasa kodukohas Peipsi
järve lähedal Metsanurga külas
talumajas. Oleme üles kasvatanud kolm last, kõigil on nüüd
oma pered ning rõõmu valmistab
ka lapselaps. Üheskoos üksteist
õpetades ja suunates on meist
kasvanud väga ühtehoidev ja
hooliv pere
Ise olen avatud, aktiivne,
rõõmsameelne ja teisi mõistev
inimene.
Pedagoogilise alghariduse
omandasin Tallinna Pedagoogika
Koolis, misjärel töötasin 8 aastat
lasteaias kasvatajana. Kanada
projekti keelekümblusprogrammis osalemise järel asusin tööle
keelekümblusõpetajana. Põnevad ja arendavad töö-aastad
olid mul Mäetagusel, kus sain
end proovile panna mitmes
kooliuuenduslikus projektis„Kaks õpetajat klassis“, „Aktiivne
õppimine klassiruumis“, „Hinneteta kool“ – kogesin õpetajate
koostöölist ja enesearengulist
koolikultuuri, õppisin lõimima
õppeaineid nii, et laste koolipäev
oleks neile teadmisi pakkuv ja
huvitav. Avatud tunnid kooli
uudistavatele külalistele oli minu
õpetajatöö igapäevaosa. Samas
koolis sain esimesed ristsed töötades õppealajuhatajana.
Kahel viimasel aastal olen
teinud pingutusi magistrikraadi
omandamiseks Tartu Avatud
Ülikoolis.
Mida soovin koolis teha ja
millisest koolist unistan?
• Soovin, et õpetaja tunneks
koolis oma tööst rõõmu, õpiks
iga päev juurde midagi uut ja
oskaks mõelda nii, nagu lapsed
mõtlevad, et õpitavat neile omasemaks ja lähedasemaks teha.

• Soovin, et iga õpilane tunneks koolist rõõmu, oleks avatud
ja julge ning oskaks tulevikus
leida enda suuna.
• Soovin, et lapsevanemad
oleksid koostööaltid ja avatud.
• Soovin, et meist kasvaks
loov, õppiv ja kokkuhoidev koolimeeskond, kel on ühised eesmärgid ja soov anda lastele endast
parim osa.
Püüame koos luua koolis turvalise ja mitmekülgse õpi- ja
töökeskkonna. Tõhusas koostöös suudame arendada kooli
jätkusuutlikuks.
Meeldivate kohtumisteni!
Kallaste Lasteaed-Põhikooli
direktor
DIAnA VIlleMSOn

Uus OTT on sündinud!
Sedakorda pole tegemist lapsukesega, kellel nimeks OTT,
vaid toimetama hakkas Alatskivi
Otse Tootjalt Tarbijale või Otse
Tegijalt Tarvitajale.
esimene kaubakohtumine toimus neljapäeval, 16. augustil
Mõisamaitsete maja ees ja sees.
Alatskivi OTT-i aitab käima tõmmata suurte kogemustega Kääpa
OTT, nii on ka kaubavalik suurem.

Alatskivi OTT.

Plaanime kohtumisi iga kuu teisel
neljapäeval ühe tunni jooksul.
Just nii saame kõige värskemad
aedviljad, puuviljad, munad,
juustu ja jahu oma toidulauale.
Kohtumiseni
13. septembril kell 19.30
Hirveaia 4!
KÜllI MUST,
OTTi käivitaja

Foto Liis Lainemäe

Peipsiääre Teataja

4

Sibulatee puhvetite päev avab
piirkonna õued
15. septembril toimub kolmas
Sibulatee puhvetite päev. Oma
aedade, õuede ja ka majade uksed
avavad 21 kohalikku majapidamist, lisaks üks külalispuhvet.
Puhveteid leidub nii Alatskivil,
Varal, Kadrinas, Välgil kui Pusil,
Torilas, Kolkjas, Varnjas, Kasepääl,
Koosal, Ninal ja Vanaussaia külas.
Ehk pea kogu Sibulatee piirkond
on septembrikuu kolmandal laupäeval heast ja paremast lookas.
Pakutakse tummiseid toite alates
muidugi sibulast ja kalast kuni
hõrkmagusate ampsudeni. Huvitavamad korraldusmeeskonnale
ülesantud toidud: mannateradega
peipsi tint, õlletarretis, küüslaugukuklid, sibulajäätis, sigurisupp,
rullnöpsid. Mitmed puhvetid pakuvad sibulapirukaid, aga teada on,
et kõik veidi erinevad, sest kasutatakse ikka oma vanaema retsepti.
Tegevusi on ka lastele: on nii
õuedes avatud mängunurgad ja
mängumajad ning Kokora puhvetis on avatud suisa miniloomaaed
ja saab ka hobusõitu proovida.
Mitmed puhvetid pakuvad kõhutäiele lisaks kultuurielamusi alates
näitustest kuni korralike kontserditeni. Nii on näiteks viimast päeva
võimalik vaadata Voronja galerii
selle suve näitust või elada kaasa
elavale muusikale puhvetis Mäng
ja Muusika ja kontserditele Tädi

Šura puhvetis ning Veinikeldri
puhvetis. Õhtul, kui puhvetid oma
uksed sulgevad, on nii puhvetipidajad kui külalised oodatud Torilas
asuvasse puhvetisse Koo ja Kosu,
mille rehe all läheb lahti järelpidu.
Sel puhvetite päeval saab osaleda ka heategevuses. Talusahvri
puhvetis Alatskivil seavad end sisse
Saaremaa Lapimoorid, kes suure
lapiteki sel päeval ette võtavad
ning seda õmblema hakkavad.
Kõigil on võimalik sinna oma lapp
ühe euro eest sisse osta ehk teha
annetus. Kogutud annetus koos
valminud lapitekiga liigub ühte
Sibulatee piirkonna suurperesse
kingituseks.
Puhvetid on avatud kell 10-17
(Varaka Mammi Sahver kell 9-18);
pidu Koo ja Kosu puhvetis kestab
kella 17st 21ni.
• Puhvetite info kättesaadav: www.fb.com/events/
1780774805300203/.
• Puhvetite kaart http://bit.ly/
puhvetid2018
• Puhvetite päeva koduleht
www.sibulatee.ee/sundmus/sibulatee-puhvetite-paev-2018/
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Assikvere tegemistest
Assikvere Haridusselts kuulub
Jõgevamaa Kodukandi Ühendusse
ja osales ühenduse Avatud Külaväravate projektis. Kokku osales 11
küla ja meie ainsana nüüd Tartu
maakonnast.
Kohale tuli 62 külalist, enamuses meie oma piirkonna või sellega
seotud inimesed. Kõige pealt
kuulati Tõnis Türna ettekannet
Assikvere piirkonna ajaloost.
Järgnes ekskursioon ja tutvumine meie piirkonna ettevõtete, kultuuri ja loodusega. Kauaoodatud
vihm jõudis kohale just siis, kui me
bussi istusime. Joosepi talu, mida
kohalikud tunnevad eelkõige Tuha
taluna, tutvustas Sven Müürsepp.
Kõigil oli huvitav teada saada, millised on loomakasvatusega tegeleva talu rõõmud, mured ja arengud.
Järgmisena peatusime Puukujurite
juures, kus Taavi Pirk jutustas oma
ettevõttest. 16-töötajaga ettevõtte
toodangust ca 80 protsenti läheb
ekspordiks.
Kui Haavakivile, Anna Haava
sünnikohta jõudsime, oli vihmasadu lakanud. Kivi juures, mis
tähistab luuletaja sünnikohta,
meenutasime meie kodukandi
luuletaja elu ja luulet. Järgmine
objekt, midas külastasime, oli
Halliku allikas ja selle juures kas-

vav võimas künnapuu. Vahur Sepa
juhendamisel õpiti tegema vahet
jalakal ja künnapuul.
Assikvere hiiemägi on kuulus
kaugemalgi, aga neid, kes selle
mõjuva vaatega iidsetest kaskedest
ümbritsetud künkale on kõndinud,
oli seltskonna hulgas üksikuid.
Üksmeelselt otsustati see ca 1,5
km retk ette võtta. Plaanis oli veel
külastada RMK Kõrgekalda puhkekohta, aga algas vihmasadu ja
et olime plaanitust rohkem aega
kulutanud, siis suundusime seltsimajja. Marve Juursalu maitsvad
küpsetised koos kuuma joogiga
olid ootamas.
Pärast kehakinnitust etendati
katkendit 2015. a folkloorikavast
ja loodusmees Vahur Sepp kõneles
metsast ja karudest. Küsimused
ei tahtnudki lõppeda.
Tänud fantastilistele osavõtjatele! Tõnis Türna ja Vahur Sepp
on meile varemgi oma teadmisi
jaganud ja oma ala põhjalike asjatundjatena andsid päevale taas
erilise tähenduse.
Lõppes KÜSK-i rahastatud
projekt „Assikvere kogukonna
hüvanguks”, mille toetusel saime seltsimajja lauatenniselaua,
kangasteljed ja mobiilse kohvervõimenduse. Lisaks toetas sama

Assikvere küla sümboli – ratta tegijad vasakult ees Raivo
Bunder, Aivo Kikkas, Andrus Särki ja taga Andres Menind,
FOTO Valdur Müürsepp
Sulev Peramets.
projekt ka Assikvere märgi SUURE
VANKRIRATTA valmimist. Idee
selliseks märgiks saime 2015
aasta piirkonna kokkutukekul
Tõnis Türna ettekandest. Selgus,
et esimese EV ajal valmis Assikveres üle poole kasutusel olevatest
vankriratastest. Ratas kui ring
seob, ühendab ja on õnneratas.
Ratta valmistas Andres Menindi

ideekavandi järgi kohalik puutöömeister Andrus Särki. Metallitööd
tegid Palmeti meistrid Aivo Kikkas
ja Sulev Paramets. Paigaldamisel
oli tegija Raivo Bunder. Tulemus
on meie arvates uhke!
HELGI VAGA,
Assikvere Haridusselts MTÜ
juhatuse liige

Vara Põhikooli 9. klassi lõpureis Ungarisse
12. juuli hommikul alustasid
Vara Põhikooli 9. klassi õpilased
bussireisi Ungarisse. Saatma olid
tulnud lapsevanemad, kes head
sõnad teele kaasa andsid.
Kaks esimest päeva kulusid sõites. Esimesel päeval jätsime selja
taha Eesti, Läti, Leedu ja ööbisime
Poolas. Järgmisel päeval ületasime
Poola ja Slovakkia piiri ning hilisõhtuks jõudsime Budapesti.
Ungari pealinn Budapest võttis
meid vastu tuledesäras. Öine linn
on vapustav, suursugune ja uhke.
Ungariga tutvusime neli päeva.
Kaks neist kulusid pealinnas ja
kahel sõitsime seal lähedal asuvatesse väikestesse linnakestesse.
Budapesti külastus algas kohaliku turuga. Seejärel tutvusime
vaatamisväärsustega. Istvani kiriku tornist sai pealinnale heita
imelisi vaateid. Üks reisiseltskond
suundus maa-alusesse labürinti,
ühinesime nendega. Minu kujutluses võiksid need koopad olla
Dracula elupaigaks, ehkki viimane on pärit Rumeeniast. Õhtul

Öine Budapest. Parlamendihoone.
oli võimalik osaleda rahvuslikul
folklooriprogrammiga õhtusöögil.
Teisel päeval külastasime Kangelaste väljakut ja seejärel suundusime kauaoodatud Szechenyi
termaalveekeskusesse, mis on
kolme välisbasseini ja arvukate
sisebasseinidega spaa. Imetlust
väärib ka loomaaed. Haruldasematest loomadest õnnestus näha

FOTO Külli Merivee

kaelkirjakuid, pingviine, punast
pandat. Ungari on veinimaa, õhtul
oli võimalik külastada veinikeldrit.
Kolmandal päeval sõitsime
Szekesfehervari – ühte riigi vanimasse linna. Tutvusime muinasjutulise Bory lossiga, mis
sümboliseerib igavest truudust
ja armastust. Külastasime Tihany
poolsaart, jalutasime suveniire

täis tänavatel. Sealt suundusime
Balatoni järve äärde.
Budapestis ootas meid õhtune
laevasõit Doonaul. Doonau kallastel püüavad pilku valgustatud
hooned, kaldaid ühendavad sillad.
Neljandal päeval alustasime
ekskursiooniga katoliku usu keskusesse Eztergomi. Käisime Ungari
kuningate residendis Visegradis.
Visegradi tegid eriliseks kindlus,
vahakujude näitus ja uskumatu
panoraam. Kolmas väike linnake,
mida külastasime, oli kunstnike ja
meistrite linn Szentendre. Imetlust
pälvis martsipanimuuseum. Õhtul
jätsime Budapestiga hüvasti Gellerti mäel.
Õpilased said pika bussisõiduga
väga hästi hakkama. Meie reisijuht tänas eraldi õpilasi ja nende
vanemaid.
Õpetajana kiidan 9. klassi õpilasi toreda ja meeldejääva reisi eest!
KÜLLI MERIVEE,
Vara Põhikooli 2018. aasta
lõpetanute klassijuhataja

Vara Maanaiste Seltsi tegemisi
Aeg liigub halastamatult kiiresti
ja tõeliselt kuum suvi hakkab
sügise varju jõudma.
Alustan kevadest. Lisaks oma
kodustele toimetustele leidsime
aega, et ühiselt jüripäeval koristada Vara kiriku ümbrus ning
teha volbrituld Vara mõisapargi
korrastamisel.
Peipsi pakkus vaatamiseks suuri
jäämägesid, sõitsime meiegi neid
uudistama, aga järv oli matnud
end kadedalt udusse ja meile jäid
ainult jutud jää võimsusest.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal on palju kontserte.
Oleme kuulanud Tartu Akadeemilise Meeskoori Alatskivi lossis,
vaadanud rahvatantsuetendust
„Vaba Sada“ Tartus, kuulanud
loeng-kontserti pärimusmuusikast ja rahvapillidest Viljandi
Pärimusmuusika Aidas. Seltsi
90. sünnipäeval esines Varal Elva
segaansambel „Helisev Horoskoop“ meeleoluka kontserdiga.
Oma seltsi aktiviste premeerisime
sõiduga Põlva Lõõtsafestivalile,

kus laval esines korraga üle saja
lõõtsamängija.
Õppereisidel „Tunne Eestimaad
ja tegusaid inimesi“ oleme näinud
Eestimaa kauneid kohti, tutvunud
ajalooliste paikade, siin elanud ja
tegutsenud tuntud ning praegu
tegutsevate ettevõtlike inimestega, kes viivad Eesti elu edasi või
säilitavad olnut tulevastele põlvkondadele. Igalt reisilt on midagi
kasulikku teada saadud.
Oleme käinud Võhma Küünlavabrikus, nüüd oskame ise väikesed küünlajupikesed suureks
küünlaks sulatada. Tallinna Martsipanimuuseumis voolisime ise
kujukesi, Raplamaal tutvusime 82.
a mehega, kelle elutöö on sirelite
kasvatamine ja uute sortide aretamine. Järva-Jaanis on perekond
Kärnerid kogunud vanatehnikat
ning seda on palju-palju – kõik
selleks, et praegused ja tulevased lapsed saaksid ettekujutuse,
millega töötati ja sõideti ning et
alati pole olnudki mobiiltelefone.
Huvitavaks kujunes käik Moe

Piiritusemuuseumisse – ka see
muuseum sai alguse ühe endise
töötaja ettevõtlikkusest. Muuseum
annab ülevaate mõisaaegsest
piiritusetootmisest, seadmetest ja
tehnoloogiast tänapäevani.
Käsmu Meremuuseumisse on
omanik Aare Vaik kogunud merendusega seotud esemeid ja kõigest
oskab ta ka pikalt-laialt pajatada.
Tallinna Niguliste Kirik oma
ajalooga ja eksponaatidega vajaks
kindlasti pikemat külastusaega.
Tervisealaseid teadmisi saime
Tallinna Tervishoiumuuseumist
ning taimetarkusi Metsamoori
talu külastusest. Talu külastust
rahastas KOP – tänud!
Tänavune aasta on A. H. Tammsaarele pühendatud, kirjaniku sünnist möödus 140 aastat.
Vargamäel tutvusime kirjaniku
sünnikoduga, tolleaegse elu-oluga ja kirjaniku teostes erinevate
tegelastega. Mädapea mõisas
imetlesime flokse – neid oli kollektsioonis 1500, igal aastal toimuvad mõisas rahvusvahelised

lillepäevad. Flakker Reisidega
käisime Riia botaanikaaias ja
rododendronite pargis – 12 ha
suurune männimetsa alune on
täis erinevat värvi õitemerd. Seda
lihtsalt peab ise nägema! Kasutame külastuskohtades kohalikke
giide, et saada parem ülevaade
ajaloost, kohast, inimestest ja
ekspositsioonidest. Õppereisidel
on alati ettevalmistatud ülevaade
sõidutee lähedale jäävatest kohtadest, legendidest ja seal sündinud,
elanud või tegutsenud inimestest.
Selliselt oma meeli ja mõtteid laadinuna läheme vastu pikkadele ja
pimedatele sügisõhtutele.
TULEKUL:
8. septembril – vanavanemate päeva tähistamiseks toimub
perepäev Vara kogukonnakeskuse
aulas. Päeva laulavad ilusaks 2
noormeest Lähtelt – Mikk Kaasik
ja Kaspar Kiisk. Samal päeval
võõrustame külalisi Koeru seltsist.
15. septembril – Sibulatee
kohvikute päeval avame Vara

mõisapargi loodusmajas puhveti
„Varaka Mammi Sahver“. Oleme
tänulikud kõigile, kes pakuvad
puhvetisse omapäraseid küpsetisi
või hoidiseid. Tore oleks kuulda
mõtteid ja ettepanekuid, kuidas
seda päeva põnevamaks ja huvitavamaks teha. Võtke ühendust
tel. 5135976 – Liis. Ootan kõnesid!
29. septembril kell 13.00
toimub eakate päevale pühendatud kontsert Vara kirikus. Esinejateks on maestro Olav Ehala ja
Lauri Liiv. Traditsiooniks saanud
kontserdid Vara kirikus said alguse sellest, et Varal polnud kohta,
kuhu esinejaid kutsuda – kooli
spordisaalis polnud akustikat
ning endine Vara mõisahoone oli
kokkuvarisenud. Tänud endisele
ja praegusele vallavalitsusele, et
see traditsioon on püsima jäänud,
seekord juba 18. kord.
Sügisel jätkub töö projektiga
„Vaatamisväärsuste viidastamine
Vara piirkonnas, infotahvlite paigaldamine ja tutvustava raamatu
väljaandmine“. Projekt valmib

koostööna Koosa, Välgi ja Vara
ettevõtlike inimestega. Kui teil on
pajatada lugu või omate fotosid,
siis võtke ühendust piirkonna
raamatukoguga.
Lõpetuseks: oleme tänulikud
vallavanem Aleksandr Širokovile
ja arendusspetsialist Merike Järvele, kes tutvustasid Peipsiääre
valla arendusprogrammi ning
kuulasid-vastasid meie küsimustele ja muredele. Samuti oleme
tänulikud riigikogu maaelu komisjoni esimehele Aivar Kokale,
kes viis meid kurssi riigikogu
tegemistega.
Meie seltsi tegemistest on võimalik osa võtta kõigil vallaelanikel, ka seltsi liikmeks astumisel
pole piiranguid. Piiratud kohtade arvu korral on eelis seltsi
liikmetel. Alustame seltsi nime
muutmist Vara Maarahva Seltsiks,
liikmete nõusolek on olemas.
Ilusat suve lõppu ja värviküllast
sügist!
LIIS ZIRKEL,
Vara Maanaiste Seltsi esinaine

Peipsiääre Teataja
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SK Juku noorte indiacavõistkonnad
võistlesid edukalt Juuniorite
Maailmakarikavõistlustel
Peipsiääre valla noored indiacamängijad osalesid Alatskivi spordiklubi Juku ja Tartu
Telia spordiklubi koosseisus
6. Juuniorite Maailmakarikavõistlustel 1.–4. augustini
Saksamaa linnas Dülmenis.
Kokku osales võistlustel 30
võistkonda viiest erinevast
riigist.
Kõige edukamateks eestlasteks osutusid võistlustel kuni
15. aastased spordiklubi Juku
noored indiacalased, kes tõid
koju segavõistkonna hõbemedalid ning poiste võistlusklassis pronksmedalid.
Segavõistkond kogus võistlustelt alagrupis kaks kaotust
ja ühe võidu ning poolfinaali
võit tagas finaalmängu pääsme ja seal saadud kaotus andis segavõistkonnale II koha.
Meeskonna arvele jäi kolm
võitu ja kaks kaotust, kusjuures viimane otsustav või saadi
just III koha mängus. Mõlema
võistkonna koosseisus osalesid
edukalt noormehed Andre Pärn,
Sander Kook, Maksim Artamonov ja Mathias-Sander Järs.
Neidudest teenis segavõistkonna hõbemedali Mari-Andra Rätsepp. Edukalt juhendasid võistkondi Viljar Kook ja
Tarmo Eres. Lisaks medalivõitjatele osales Eneliis Kirs
spordiklubi Juku võistkonnas

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
28.09.2018 kell 11.00

Lisainfo: www.peipsiääresport.voog.com

Hea postkast ja selle õige
tähistamine tagab saadetiste
kohalejõudmise
Postkast on midagi sellist,
mis püsib aastaid või aastakümneid. Kui aga postkast
pärineb ajast, mil ajalehed
olid õhukesed, kirjad väikesed
ja pakkidest ei teadnud keegi
midagi, ei suuda ta enam „teenindada“ praeguseid hoopis
mahukamaid saadetisi.
Vanad ja väsinud postkastid
ei taga pakkide ja kirjade kaitset ilmastiku või kõrvaliste isikute vastu ning on ka silmale
koledad. Ja kui postkast pole
korralikult tähistatud, teeb
see keeruliseks kirjakandja
töö ning oodatud saadetised
ei pruugi kohale jõuda.

SK Juku indiaca medalivõitjad.
Saksamaal kuni 15. aastaste
neidue seas, kes lõpetasid
võistlused 4. kohaga.
Telia spordiklubi koosseisus
mängisid Peipsiääre valla

neiud Helena Stepanova, Karina Ussanova, Annely Kook,
Enelin Kook ja Kristi Kattai ning noormeestest Veiko
Kook, kuid nende võistkonnad

FOTO Eerika Eensalu

jäid seekord samuti esikolmikukohtadelt välja.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla sporditööspetsialist

Juku käsipallipoisid lõpetasid
rannakäsipalli hooaja
pronksmedalitega
Alatskivi spordiklubi Juku
käsipallurid osalesid kolmandat
aastat järjest rannakäsipalli Eesti
meistrivõistlustel.
Viimane etapp toimus tänavu
kodusel Alatskivi liivaväljakul,
kokku toimus kolmel nädalavahetusel üks etapp – esimene
Põlvas, teine Viljandis ning
kolmas Alatskivil. Eesti meistrid
selgusid kaheksas erinevas võistlusklassis.
Spordiklubi Juku osales 2007
ja hiljem sündinud poiste võistlusklassis, kus kokku osales
meistrivõistlustel seitse võistkonda.
Kodusel Alatskivi etapil osales
kuus võistkonda ning spordiklubi
Juku poisid suutsid võita kolme
vastasvõistkonda ning kaotus
tuli vastu võtta kahel korral.
Võideti Võru 2, Viljandi SK ja

XIV Pala Rattamaraton 2018
maastikurattasõidus
Pala terviserajal

Võru 1 ning kaotati Põlva SK ja
HC Pärnu/Reiu Puhkekeskuse
eakaaslastele.
Antud mängude tulemused
andsid sarnaselt kahele esimesele etapile spordiklubi Jukule III
koha ning ühtlasi saavutas Juku
poiste võistkond kokkuvõttes
rannakäsipalli 2018 Eesti meistrivõistlustel pronksmedalid.
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnas mängisid Uku Suursild, Mairold Nikitkin, Martin Nikitkin, Kaur Kruusaauk, Kristjan
Punder, Ruudi Suursild, Alvar
Must ja Venriko Vulf.
Rannakäsipalli mängud on
selleks hooajaks mängitud, edasi jätkub poiste hooaeg juba
ettevalmistusega saalikäsipalli
mängudeks.
PRIIT ALLIKIVI

Poisid 2007 aasta III koht Alatskivi SK Juku.

FOTO Helin Potter

45. Peipsi Suvemängude avatseremoonia Värskas.
FOTO Viktoria Arro

45. Peipsi Suvemängudel
saavutas Peipsiääre valla
võistkond tugeva II koha
Juubelihõngulised 45. Peipsi
Suvemängud toimusid tänavu
kahepäevastena 10.–11. augustil
Setomaa vallas Värksa staadionil
ja selle lähiümbruses.
Seekord võtsid traditsioonilistel mängudel mõõtu Peipsiäärsed vallad Räpina, Mustvee.
Peipsiääre ja korraldaja Setomaa
alljärgnevatel aladel: lühimaajooks, 800m jooks, kaugushüpe,
kuulitõuge, teatejooks, maastikurattakross, kiiking, orienteerumine, jalgpall, köievedu,
rannavõrkpall, mälumäng, juhtkonnavõistlus.
Kahe tiheda spordipäeva lõpuks selgus, et 45. Peipsi Suvemängudel käis tihe rebimine
üldkokkuvõttes II, III ja 4. koha
pärast. Laupäeva pärastlõunaks
oligi lõpppunktid kokku löödud
ning 170 punktiga saavutas 4.
koha Räpina vald. Napilt edastas
neid Mustvee vald, kes saavutas
alavõidud võrkpallis ning mä-

lumängus ja 173 punktiga tuli
III kohale. Kergejõustiku kokkuvõttes parima koha ja omakorda
4 punkti suurema üldtabeli
lõpptulemusega ehk 177 punktiga napsas II koha Peipsiääre
valla võistkond. Tänavustel suvemängudel üldesikohale suurt
konkurentsi ei olnud ning seitse
alavõitu teeninud korraldaja
Setomaa vald võitis 45. Peipsi
Suvemängud ülekaalukalt 194
punktiga.
Järgmised Peipsiäärsete valdade mängud toimuvad juba
eeloleval talvel 41. Peipsi Talimängude näol ning antud mänge
võõrustab Mustvee vald.
Peipsiääre vallavalitsus tänab
kõiki aktiviste ja sportlasi, kes
aitasid kaasa Peipsiääre valla
tugeva lõppkoha saavutamisele 45. Peipsi Suvemängudel
Värskas, kohtumiseni järgmistel
mängudel.
PRIIT ALLIKIVI

Seepärast on eriti oluline,
et postkastid oleksid tänapäevastele nõuetele vastavad,
korrektselt tähistatud ning
igapäevaseks kasutamiseks
praktilised ja mugavad.

Milline on hea
postkast?
• Hea postkast on lukustatav
ja ilmastikukindel.
• Postkast on mahukamate
saadetiste (nädalalõpulehed
jm) postitamiseks piisavalt
suure avaga (minimaalselt
23×3 cm).
• Paremad on ülalt täidetavad postkastid (saadetis
pistetakse sisse ülevalt, luugiga
kaetud avast, mitte külje peal
asuvast avast või küljele avanevast uksest).
Valiku häid postkaste leiad
Omniva e-poest (https://pood.
omniva.ee ), kus suvel kehtib
postkastidele ka soodushind.

Kuidas ja kuhu
postkast paigaldada?
Kõige olulisem postkasti
paigaldamise juures on see, et
postkasti asukoht tuleb esmalt
Omnivaga kooskõlastada ning
alles seejärel saab postkasti

paigaldada. Vastasel korral ei
oska kirjakandja hakata uude
postkasti saadetisi panema.
• Postkast paigaldatakse
linnas, alevis ja alevikus eramu
või ridaelamu esist piiravale tänavapoolsele aiale või aiaväravale, kortermaja puhul esimese
korruse valgustatud eesruumi.
Kui eramul või ridaelamul puudub aed, paigutatakse postkast
tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud kohta.
• Külades paigutatakse postkast postiteenuse kasutaja
asu- või elukohast mõistlikul
kaugusel asuvasse ning autoga
aasta ringi ligipääsetavasse
kohta.

Kuidas postkast
tähistada?
Sama oluline kui postkasti
kaasaegsus ja korrasolek ning
õige paigaldamine on ka postkasti korrektne tähistamine.
See hõlbustab kirjakandja
tööd ning välistab saadetiste
sattumise valesse postkasti
puuduliku või vigase märgistuse tõttu.
Paljud postkastiomanikud
küll eeldavad, et kirjakandja
teab-tunneb kõiki postkaste
ja teab, kelle saadetisi sinna
panna. Pikka aega töötanud ja
pühendunud kirjakandja puhul
see nii ongi, kuid mis saab siis,
kui tema puhkuse või haiguse ajal teenindab piirkonda
asendaja?
• Eraisiku postkastil on selgelt loetav korteri või eramu
number, maapiirkonnas talu
nimi ja postkastiomaniku perekonnanimi.
• Ettevõtte postkastil on lisaks maja või korteri numbrile
ka ettevõtte nimi.
Ilusaid ja hästi tähistatud
postkaste kõigile, siis jõuavad
rõõmuga kohale ka kõik ajalehed, pakid ja kirjad!

6

Peipsiääre Teataja
Мужчина спас тонущего ребенка
Жители города Калласте и очевидцы сердечно благодарят
Юри Рюйтеля, который 19 июля на пляже Калласте спас
маленького тонущего ребенка. По словам находившихся
неподалеку людей, ребенок был оставлен с плавательным
кругом без присмотра. К счастью, внимательный мужчина
заметил пустой плавательный круг и успел находящегося
уже под водой ребенка вытащить из воды и оказать первую
помощь.
Обращаем внимание на то, что маленьких детей нельзя оставлять возле воды без присмотра. Во избежание
трагических последствий следует объяснять детям об
опасностях, связанных с водой, и запрещать им подходить
к воде без взрослого.

Давайте знакомиться:
новый директор Детского садаОсновной школы Калласте –
Диана Виллемсон
Родилась и выросла в Ида-Вирумаа, а на данный момент живем
на родине мужа, недалеко от Чудского озера, на хуторе в деревне
Метсанурга. Вырастили троих детей, у всех свои семьи, и радости
добавляет внучок. Обучая и направляя друг друга, из нас получилась
очень сплоченная и заботливая семья.
Я открытая, активная, жизнерадостная и понимающая других
людей.
Начальное педагогическое образование я получила в Таллиннской
Педагогической Школе, после которой 8 лет проработала в детском
саду воспитателем. После участия в программе языкового погружения Канадского проекта стала работать преподавателем языкового
погружения.
Увлекательные и развивающие рабочие годы прошли в Мяэтагусе,
где я смогла попробовать себя в нескольких проектах по возобновлению образования – «Два учителя в классе», «Активное обучение
в классе», «Школа без оценок» - где я познала школьную культуру
учителей в сфере сотрудничества и саморазвития, научилась интегрировать предметы таким образом, чтобы школьный день детей был
интересен и наполнен знаниями. Открытые уроки для любопытствующих гостей – ежедневная часть моей педагогической работы. В
той же школе было мое первое крещение в качестве завуча.
Два последних года прилагала усилия для приобретения степени
магистра в Тартускому Открытом Университете.
Что хотелось бы сделать в школе и о какой школе мечтаю?
• Хочу, чтобы в школе учитель испытывал радость от своей работы,
каждый день учился чему-то новому и умел думать так, как думают
дети, чтобы изучаемое стало для них более близким и свойственным.
• Хочу, чтобы каждый ученик почувствовал радость от школы, был
открытым и смелым, и сумел в будущем найти свое направление.
• Хочу, чтобы родители были готовы к сотрудничеству и открыты.
• Хочу, чтобы из нас выросла творческая, обучающаяся и сплоченная школьная команда, имеющая единые цели и желание передать
детям лучшую свою часть.
Вместе постараемся создать в школе безопасную и многогранную
учебную и рабочую среду. Лишь в продуктивном сотрудничестве
сможем способствовать устойчивому развитию школы.
До новых приятных встреч,
ДИАНА ВИЛЛЕМСОН,
Директор Детского сада-Основной школы Калласте
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В ВОЛОСТНОЙ УПРАВЕ
Заседание волостной управы от 18.06.2018
• Было дано разрешение на проведение публичного мероприятия в
зоне отдыха Колкья.
• Было одобрено предложение на поиск исполнителя ремонтных
работ детского сада Алатскиви.
Заседание волостной управы от 26.06.2018
• Было принято решение отдать MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
в бесплатное пользование недвижимость Станции отходов,
принадлежащую волости Пейпсияэре, кадастровый признак
12601:004:0120, целевое назначение: 100% производственная земля,
площадь 2154 кв.м., сроком на 5 лет, т.е. до 26.05.2023.
Заседание волостной управы от 29.06.2018
• Было принято решение выделить из бюджета волости Пейпсияэре
на 2018 год пособие на деятельность в размере 180 евро некоммерческому объединению Koosa Küla Arendusselts для покрытия
расходов на деятельность некоммерческого объединения.
• Было принято решение выделить из бюджета волости Пейпсияэре на 2018 год пособие на деятельность в размере 1 000 евро
некоммерческому объединению Spordiklubi JUKU для частичного
покрытия транспортных расходов спортсменов некоммерческого
объединения в связи с участием на VI соревнованиях Индиака на
кубок мира среди юниоров в Дюльмене, Германия.
• Была учреждена детальная планировка земельных единиц Каптени,
располагающейся в поселке Варнья, волость Пейпсияэре.
• Были выданы следующие разрешения на строительство: В поселке
Колкья на участке по адресу ул. Рохелине 13 для возведения жилого
дома, в деревне Пеатскиви на участке Пеатскиви для возведения
сауны, в деревне Пыргу на участке Пыдра для расширения жилого
дома, в деревне Хаапсипеа на участке Лохутага для возведения
жилого дома.
• Были указаны условия проектирования участку Вара 6 в деревне
Вара, волость Пейпсияэре для составления проекта теплофикационного трубопровода.
• Был уполномочен Департамент шоссейных дорог выдавать специальные разрешения на перевозку крупногабаритных или тяжелых
грузов по дороге Вара-Вара саевески автопоездам с разрешенной
максимальной массой до 52 тонн.
• Был утвержден состав комиссии для составления общей планировки волости Пейпсияэре.
• Было изменено распоряжение волостной управы Пейпсияэре от
8 февраля 1994 г. № 3 «Передача противоправно отчужденной
хуторской земли во владение».
• С целью упорядочения и приведения в соответствие с требованиями, установленными законодательством, были изменены кадастровые единицы адресов в деревне Тырувере, в деревне Саваствере, в
деревне Кокора, в деревне Аласоо, в деревне Хаапсипеа, в деревне
Рупси, в деревне Савиметса, в деревне Торила, в деревне Пеатскиви,
в деревне Кунингавере, в деревне Линалео, в деревне Кыдези, в
деревни Нина, в деревне Лахепера, в Торукюла, в деревне Савка, в
деревне Сипельга и в Роотсикюла, в деревне Кусма, в деревне Пала,
в деревне Пуси, в деревне Падакырве, в деревне Лахе, в деревне
Пераметса, в деревне Судемяэ, в деревне Сабури, в деревне Коканурга, в деревне Люмати, в деревне Пяйкси, в поселке Алатскиви,
в поселке Колкья, в поселке Касепяя и поселке Варнья.
• Согласились с приватизацией дома размером в 315 кв.м. в поселке
Алатскиви по адресу ул. Тарту 9, с приватизацией дома размером
в 1580 кв.м. в поселке Алатскиви по адресу ул. Тарту 8, с приватизацией дома размером в 244 кв.м. в поселке Алатскиви по адресу
ул. Тарту 9, с приватизацией дома размером в 1069 кв.м. в поселке
Алатскиви по адресу ул. Тарту 7 с целью присоединения недвижимости к квартирной собственности.
• Был одобрен отчет о выполнении грантового соглашения по программе редкого заселения.
• Унде Озолине было дано разрешение организовать мероприятие
под открытым небом 15 сентября 2018 г. с 10.00 до 17.00 в волости
Пейпсияэре на территории между Центром Природы Алатскиви

и волостной управой Пейпсиээре.
• Были подтверждены условия открытого конкурса на замещение
должности директора школы Калласте (детский сад и основная
школа), и была создана конкурсная комиссия.
• Не были удовлетворены два ходатайства на получение социального
пособия и было назначено семь одноразовых пособий.
Заседание волостной управы от 16.07.2018
• Были отданы в аренду два жилых помещения социальной площади.
• Была принято решение об организации обслуживания.
• Было принято решение о финансировании недостающей части
стоимости места в учреждениях социального обеспечения.
• Было выдано разрешение на перестройку жилого дома на участке
по адресу ул. Выйду 69 в городе Калласте, волость Пейпсияэре, на
расширение здания бюро по адресу ул. Выйду 121 в городе Калласте
до 33% от изначального объема здания и на перестройку веранды
на участке Лилле в деревне Метсакиви.
• Были указаны условия проектирования участку Поринурме в
деревне Пылдмаа, волость Пейпсиээре для составления проекта
электростанции Метсаээре и Сярье.
• Были указаны условия проектирования участку по адресу ул. Кеск
125 в деревне Варнья, волость Пейпсиээре для составления проекта
дачи.
• Согласились с установлением личного права пользования участком
Тулика в деревне Вара, волость Пейпсияэре в пользу Elektrilevi OÜ
в связи с прокладкой в общественных интересах 15 кВ подземного
кабеля.
• Было выдано разрешение на пользование участку по адресу ул.
Лосси 3 в поселке Алатскиви, волость Пейпсияэре для использования Медицинского и спасательного центра.
• Было изменено целевое назначение кадастровой единицы по адресу
ул. Кеск 92 в поселке Варнья на 100% землю производственного
назначения.
• Были удовлетворены ходатайства лиц о признании их временно
неприсоединившимися к системе организованного вывоза отходов
с участков, находящихся в городе Калласте.
• В волости Пейпсияэре была организована постоянная комиссия
по вопросам имущества волости.
• Были квалифицированы поставщики, предложение было признано
подходящим и было одобрено в государственной закупке «Ремонт
гравийных дорог».
• Было дано разрешение MTÜ Orienteerumisklubi Ilves организовать
день ориентирования 19 июля 2018 г. с 17.00 до 20.00 в Сыыру,
волость Пейпсиээре.
• Было дано разрешение MTÜ Sibulatee организовать мероприятие
под открытым небом «День буфетов на Луковой дороге» (Sibulatee)
15 сентября 2018 г. с 10.00 до 18.00 в регионе Сибулатеэ, волость
Пейпсияэре.
• Был утвержден список должностей, исполняющих задачи по осуществлению государственного надзора.
• Из резервного фонда было выделено одноразовое пособие.
• Было утверждено внутреннее предписание по ведению бухгалтерского учета волости Пейпсияэре.
ПЕЭТЕР КИУРУ,
Помощник волостного старейшины Пейпсияэре

Волостная управа Пейпсияэре сообщает, что распоряжениями № 317-322 от 29.06.2018 «Изменение
адресов кадастровых единиц“ приведены в порядок и
изменены адреса.
С измененными адресами можно всегда ознакомиться
на домашней странице волости www.peipsivald.ee

В ВОЛОСТНОМ СОБРАНИИ
Июньское заседание собрания состоялось 20 июня в Доме Культуры Пала.
Далее краткий обзор тем, которые были на повестке дня.
Темой первого пункта повестки дня было все, что связано с возможным строительством Центра Здоровья Алатскиви. Основной
докладчик темы – председатель социальной комиссии Малле Хильпус,
совыступающие – представители Службы здоровья Агне Оясаар и
Кайди Усин. Тема актуальна уже давно и стала причиной эмоциональной дискуссии на заседании собрания. А именно, в планах было
возвести пристройку к центру лечения, создав там центр здоровья,
который будет обслуживать всю волость. Это означало бы, что все
семейные врачи и в широком смысле все медицинские услуги всей
волости были бы сосредоточены в одном месте. Мнение работников
службы здоровья – это обеспечило бы медицинским услугам лучшее
качество. А по мнению большинства членов собрания, такая централизация не отвечает предпосылке административной реформы,
на основании которой доступность жителям предлагаемых услуг
не может ухудшиться. В данном же случае доступность ухудшится,
волости прибавится проблема по обеспечению дополнительного транспорта внутри волости и пр. В конечном итоге волостное собрание
взяло информацию на заметку и решило с созданием центра здоровья
пока не спешить. Наша волость сейчас хорошо обеспечена услугами
здравоохранения, и в будущем, при возникновении необходимости
(критическое уменьшение семейных врачей или списков), пересмотреть имеющийся ресурс как в части специалистов, так и в части помещений, и привести их в соответствие с требованиями и ситуацией.
Собрание приняло несколько решений и постановлений, касающихся более широкой организацию труда волости:

• Постановлением о делегировании задач государственного надзора,
а именно собрание делегировало волостному управлению проведение нескольких действий по государственному надзору;
• Утвердили порядок сдачи в аренду социальных жилых помещений
и порядок их использования;
• Утвердили порядок оказания и финансирования услуг по социальным обеспечениям;
• Утвердили условия и порядок выдачи дотаций сообществам граждан из бюджета волости Пейпсияэре;
• Утвердили отчеты 2017 хозяйственного года волостей Пала, Пейпсияэре, Калласте, Алатскиви и Вара;
• Решено заключить рамочный договор спортивной деятельности с
Тартуским Спортивным союзом, который будет регулировать порядок покрытия расходов тех детей и молодежи, которые проживают
в волости, но занимаются в других спортивных клубах местного
самоуправления;
• Решено выставить на аукцион недвижимость в городе Калласте
по улице Выйду 106 с начальной ценой 3000 евро;
• Решено объявить открытый конкурс на освободившуюся должность директора Детского сада-Основной школы Калласте;
• Утвердили рабочий план комиссии по развитию и окружающей
среде.
Собрание решило изменить структуру волостного управления и
перечень должностей. Такую необходимость обусловило т.н. «расплескивание на месте» новой волостной организации труда с течением
времени. С изменениями можно будет подробно ознакомится в протоколе заседания собрания, который находится в регистре документов
волости.

Собрание выслушало доклад строительного специалиста волости
Раймонда Выймре и решило инициировать следующие детальные
планировки:
1) Деревня Нина, земельная единица Пикк 18 – цель – строительство
кемпингов и бани;
2) Варнья, Кеск 1 – цель – изменение целевого назначения земельной
единицы на жилую землю, сооружение подъездных дорог и определение мест расположения техносетей и –сооружений;
3) Земельная единица Астангу (бывшая Краависоо) в деревне Пуси –
владелец желает построить жилой дом, что обусловит изменение
ширины зоны запрета строительства.
Так как избирательная комиссия утвердила заявление Рейго Пыдерсалу о приостановлении полномочий члена собрания до 14.12.2018,
и до названной даты назначила членом собрания заместителя Маргуса Кустала, возникла необходимость выбрать нового председателя
комиссии по спорту и культуре. После проведения избирательных
процедур, собрание утвердило председателем комиссии по спорту и
культуре Тармо Лейни и заместителем председателя Лилли Тараканов.
По предложению нововыбранного председателя комиссии были утверждены и новые члены комиссии: Приит Алликиви, Лилли Тараканов,
Маргит Соиева, Вирге Отса, Мари Ниитра, Катрин Рейманд, Сирье
Лейни. Также названа членом бюджетной комиссии Кайса Эденберг.
Также собрание приняло решение по обеспечению самофинансирования для строительства станции отходов Алатскиви и выслушало
доклад волостного старейшины о работе за первое полугодие. Со всеми документами можно ознакомится в регистре документов волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ,
Председатель собрания Пейпсияэре
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Kivisild juuli 2018.

Taastatud on Hundikuristiku
kivisild
Punase allika lähistelt hargnev rada viib üle Hundikuristiku
kivisilla Kalevipoja viskekivini Apollo kivini (ca 1 km). Kivisild oli
osaliselt laialivajunud ja käiguosas augud. Peipsisääre Vallavalitsus
esitas projektitaotluse „Hundikuristiku kivisilla taastamine” SA
Keskkonnainvesteeringute Keskusesse ja sai toetuse summas 4512
eurot. Juulikuus restaureeris OÜ Haspo kivisilla, mis
on nüüd korras ja käijatele turvaline.
Hundikuristiku kivisild annab mõisapargile uusi
kasutusvõimalusi ning tõstab kogu piirkonna väärtust nii kohalike elanike kui ka külastajate silmis.
Täname SA KIK-i toetuse eest!

Уважаемый житель и предприниматель
регионов Пала и Пейпсияэре в волости
Пейпсияэре
Некоммерческим объединением Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
проведен конкурс на поставку услуг по вывозу отходов с целью
найти регионам Пала и Пейпсияэре управляющего смешанными бытовыми отходами до 30.09.2021. Конкурс выиграло Eesti
Keskkonnateenused AS, сделавшее самое выгодное предложение.
Начиная с 1 октября 2018 район организованного вывоза отходов – это весь район Пала и Пейпсияэре в волости Пейпсияэре,
где присоединение к организованному вывозу отходов является
обязательным. Обязательство не распространяется на владельцев
отходов, имеющих разрешения на отходы и комплексные разрешения. Если на объекте недвижимости не проживают, недвижимость
не используется или используется только периодически (в т.ч.
владельцы дач), владелец отходов может подать волостному управлению ходатайство об освобождении от вывоза отходов. Волостное
управление может освободить владельца отходами недвижимости,
используемой в летний период, с 1 октября до 30 апреля.
Договорной период закупки (тендера) с 01.10.2018 по 30.09.2021.
В течение названного периода жители и предприниматели вышеупомянутых регионов должны передать смешанные бытовые отходы
Eesti Keskkonnateenused AS для дальнейшей обработки (другие
предприятия в указанный период не имеют права в названном
регионе собирать и обрабатывать смешанные бытовые отходы).
Перевозчик отправляет всем имеющимся в регистре владельцам
отходов, за исключением владельцев недвижимости, имеющих
долгосрочные освобождения, за месяц до начала нового периода по
вывозу отходов – пакет организованного вывоза отходов (информационное письмо, приложение к договору, прейскурант и график).
В случае пользователей общего контейнера, пакет организованного
вывоза отходов высылается только представителю. Информационный день клиента организованного вывоза отходов состоится 11
сентября 2018 г. в 17.00 в Доме культуры Пала и 12 сентября 2018 г.
в 17.00 в Народом доме Колкья. Представитель Keskkonnateenused
AS ознакомит с изменениями в вывозе отходов и ответит на Ваши
вопросы. В информационный день на месте можно заключить
договор по вывозу отходов. До этого перевозчик отходов отправит
вам информативное письмо и приложение к договору на ваш почтовый ящик или на вашу электронную почту. В информационный
день у вас есть возможность принести заполненный договор и
приложение к договору (с контактными данными и подписанные).
Плата за услугу по одноразовому вывозу отходов на контейнер
1 м3 составляет 13,47 евро без налога с оборота, и цена 1 м3 с налогом с оборота 16,16 евро.
MTÜ IDA-EESTI JÄÄTMEHOOLDUSKESKUS

JUTA VAHI
KLASSIKALINE MASSAAŽ
HIINA TUI NA MASSAAŽ
REIKI RAVI
PEDIKÜÜR

TEISIPÄEVITI JA NELJAPÄEVITI
Kellaajad kokkuleppel.

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

Suvelugemise tublimad külastasid
Edgar Valteri loomingumaad Urvastes

„AABITSA KUKK“

Oli hariv ja põnev kohtumine Pokude, Sipsiku ja kümnete teistega.
Kogesime, kuidas vaadata loodust nii, et sa NÄED! Lõpuks moodustasime Alatskivi, Pala, Vara ja Koosa raamatusõpradega ringi Eesti
vanima ja jämedaima puu, Tamme-Lauri tamme ümber ja soovisime
oma salajaste unistuste täideminekut!
Täname Kultuurkapitali ja Peipsiääre Vallavalitsust!
ANNE TOOME,
Alatskivi Raamatukogu juhataja

Jõgeva Linna Teatri monolavastus
Autor Andrus Kivirähk

Peipsiääre
T
PeipsiääreT

Üha rohkem inimesi Eestis, elab üksinduses. Sotsiaalne tõrjutus on
olukord, kus indiviidi ja ühiskonna vahelised sidemed on katkenud
ja inimene ei saa ühiskonna majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises ja
kultuurilises elus osaleda. Juurdepääs vahenditele ja teenustele on
piiratud puuduliku hariduse, väikese sissetuleku, töötuse või kehva
tervise tõttu. Palju meil on selliseid inimesi, kes tegelikult ei tule oma
eluga toime, ja kellest ei tea ametkonnad mitte midagi? Mis toimub
selliste inimeste peades, mida nad mõtlevad? Kas meie, kes me oma
eluga toime tuleme, mõtleme nende inimeste peale?
Andrus Kivirähk´i näidend „Aabitsa kukk“ on lüürilise, isegi nukra
alltekstiga. Siiski tuuakse nimetatud probleemid vaatajate ette kirjanikule omases, koomilises võtmes. Vaimse alaarenguga peategelane,
elades „oma maailmas“, jääb kõigest hoolimata siiralt uskuma teda
ümbritsevaid inimesi ja hindama nende tegusid oma ainsast loetud
raamatust – aabitsast lähtuvalt.
Lavastaja Maris Paas, laval Janek Varblas (Tartumaa parim meesnäitleja 2018 ja Harrastusteatrite Riigifestivali näitlejapreemia 2018).
Monolavastusega „Aabitsa kukk“ antakse kuni 2019. aasta märtsini
üle Eesti 22 etendust.
Etendus on ühes vaatuses, kestusega 1,5 tundi. Piletid saadaval
Piletimaailmas kuni etenduse eelse päevani soodushinnaga või enne
etenduse algust kohapeal.
Korraldaja Jõgeva Linna Teater (+372 5560 2004)

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Alatskivi kirikus toimuvad pühapäeviti kell 12.30.
Annetusi ja liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK Alatskivi
koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED
• Jumalateenistused Kodavere Mihkli kirikus pühapäeviti kell 10.30.

Liikmeannetusi ja annetusi on võimalik teha ka EELK Kodavere Mihkli
koguduse a/a EE331010102029040007
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KALLASTE RAAMATUKOGU UUS
TELEFONI NR: (+372) 5300 1774

AKNAD VÄLISUKSED
UKSED LÜKANDUKSED
Tartu: Turu 30
Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

Tartu: Anne 44
Avatud: E-R 9-17
tartu@glasaken.ee
tel: 7420 148
mob: 5819 1929

glasaken.ee

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185
Kivi Kõrts pakub püsivat tööd KOKALE ja KOKA ABILE.
Tel (+372) 506 7605.
OÜ ESTEST PR ostab METSA- ja PÕLLUMAAD.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Tunneme leinas kaasa ja aitame lähedase surma korral!
Korraldame nii kirstu kui ka krematooriumi matuseid.
Peipsiääre valla kodanikele soodustused!
Kõige odavam lahkunu ööpäevaringne transport kodust külmkambrisse,
hind 45 eurot ja külmkamber 6 eurot ööpäev.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Matuse tervikpaketi korral 20% allahindlus. Järelmaksu võimalus.
Suur valik urne ja kirste, kirstud alates 95 eurost.
Surnu korrastus matusebüroos või ka näiteks soovi korral kohalikus
surnuaia kabelis.
Lisainfo: www.mortematus.ee
Kontakt: 5668 0680 (24h / 7)
Morte Matuseteenused – FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

Jozsef Weinrauch

Mälestame Pala aukodanikku, pikaajalist
Pala vallavanemat ja Peipsiääre Vallavolikogu liiget
Avaldame kaastunnet omastele
Peipsiääre Vallavolikogu ja Peipsiääre Vallavalitsus

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
Kutsetunnistusega korstnapühkija

Margus NikitKin
Tel 505 0040
E-post: korstmar@gmail.com
www.korstmar.ee

JUUNI / JUULI / AUGUST 2018
HILLE LAUMETS
25.06.1944 – 18.06.2018
JOZSEF WEINRAUCH
15.05.1952 – 24.06.2018
AGU KALLAS
06.10.1936 – 20.07.2018
REIN VILJUS
17.09.1946 – 21.07.2018
VALENTINA TEREKHOVA 10.11.1948 – 23.07.2018
NADEŽDA POVAROVA 17.09.1932 – 26.07.2018
ROBERT ANDERSON
31.07.1932 – 31.07.2018
RAIMOND TAMM
02.01.1938 – 01.08.2018
ILME KOORT
14.10.1939 – 01.08.2018
KOIDULA PIIRI
21.08.1941 – 01.08.2018
IZMAIL LIPARTOV
24.06.1938 – 10.08.2018
HILLE KARU
25.12.1948 – 15.08.2018

