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18. juunil 2018 toimus Alatskivi lossis Peipsiääre valla tublimate noorte tunnustamine. Pidulikul vallavanema
vastuvõtul pälvisid kiitust ja tänuavaldust 111 noort väga hea õpiedukuse, maakondlikel aineolümpiaadidel
ja ainealastel konkurssidel I-II-III kohtade saavutamise, vabariiklikel ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ning ainealastel konkurssidel valla esindamise, vabariiklikel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel valla
esindamise ning I-II-III auhinnaliste kohtade saavutamise eest.
Tänuavaldus õpetajatele ja vanematele noorte arengusse ning seeläbi meie valla ja riigi jätkusuutlikkusse
panustamise eest! Tunnustus kõigile noortele, kes panustasid eneseharimisse kogu õppeaasta vältel!

FOTO Viktoria Arro

1. juunil 2018 toimus Peipsiääre vallavanema vastuvõtt 2017. aastal sündinud lastele. Kokku sündis möödunud aastal 42 ilmakodanikku, neist 21 tüdrukut ja 21 poissi. Päevakangelased said kingituseks nimelise
hõbelusika ja tunnistuse. Lisaks valla esindajatele rõõmustasid kohalviibijaid muusikalise etteastega Alatskivi Kunstide Kooli õpilased Kristel Haldja Tross (klaveril saatis Made Ritsing), Miia Marii Kiisel ja Katriin
Maria Märtinson (klaveril saatis Pille-Riin Aland). Tervituslaua kattis Alatskivi Lossi Restoran.
Vallavanema tervituskõnest jäid kõlama kaunid sõnad Jaan Tätte „Ojalaulust“: „Iga vesi jõuab ükskord
jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti koju tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi…“
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 16.05.2018
• Vaadati läbi 15 ühekordse sotsiaaltoetuse taotlust.
• Otsustati hoolduse korraldamine.
• Otsustati kahel korral sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest
puudujääva osa rahastamine.
• Pikendati nelja sotsiaaleluruumi üürilepingut.
• Kinnitati Peipsiääre valla koolieelsete munitsipaalasutuste hoolekogude koosseisud.
• Kinnitati koolieelsete munitsipaallasteasutuste 2018/2019 õppeaasta
kinkepaki väärtus.
• Vaadati läbi anna Haava nim. Pala Lasteaed-Põhikool hooajalise
sulgemise taotlus koolieelse lasteasutuse osas.
• Kinnitati Eesti Noorteühenduste Liidu noorte kaasamise toetuse
tegevuskava.
• Väljastati kolm ehitusluba.
• Võeti arvele peremehetud ehitised.
• Väljastati kasutusluba.
• Pakkumuste edukaks tunnistamine.
• Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ja anti arvamus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta.
• Määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtotstarve.
• Otsustati kinnistute piiride muutmine, koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine.
• Määrati maa maksustamishinna arvutaja.
• Nõustuti maaüksuste riigi omandisse jätmisega ning määrati kohaaadress ja sihtotstarbe.
• Määrati munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa.
• Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ning määrati
maa eest kompensatsioon.
Vallavalitsuse istung 29.05.2018
• Tunnistati edukaks kaks pakkumust.
• Väljastati kasutusluba.
• Seati isiklik kasutusõigus Emajõe Veevärk AS kasuks.
Vallavalitsuse istung 31.05.2018
• Kiideti heaks Alatskivi valla, Peipsiääre valla, Kallaste linna, Vara
valla ja Pala valla 2017. majandusaasta aruanded esitatud kujul.
Vallavalitsuse istung 08.06.2018
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuste kohamaksumusest puudujääva
osa rahastamine.
• Määrati viiel korral sotsiaaltoetus.
• Väljastati kolm ehitusluba.
• Tunnistati edukaks pakkumus.
• Väljastati projekteerimistingimused ja kaks kasutusluba.
• Võeti arvele peremehetud ehitised.
• Muudeti Alatskivi Vallavalitsuse korraldusi 06.10.2017 nr 256-262
ja 02.02.2016 korraldust nr 24.
• Selgitati välja kinnisasjaga sobiv maa.
• Määrati Punikvere külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale
maaüksusele teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi toetuslepingu täitmise aruanne.
• Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon.
• Väljastati kaeveluba.
• Otsustati riigieelarve toetuse kasutamise lepingu sõlmimine.
• Anti luba valla vapi kasutamiseks.
• Kinnitati Peipsiääre valla raamatukogude töö kaardistamise ja asutuste ümberkorraldamist ettevalmistava komisjoni tööaruanne.
• Nimetati RMK külastusala külastuskorralduskava töörühma liige.
• Otsustati sõlmida autoriõiguste varaliste õiguste loovutamise leping.
• Otsustati eraldada tegevustoetust.
• Otsustati sõlmida Riigitee 43 Aovere-Kallaste-Omedu lõigu ümberehituseks kokkulepe.
PEETER KIURU,
Peipsiääre abivallavanem

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine“ punkti 9 alusel.
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute
ehitistena elamu ja kõrvalhoone Rootsikülas (Kanarbiku 12601:004:0164
kõrval); elamu Tähemaa külas (Tünsamäe 86102:003:0090 kõrval);
elamu Kargaja külas (Viira-Metsa 86102:002:0084 kõrval); elamu ja
kõrvalhoone Kargaja külas (Sergei 86102:002:0350 kõrval).
Andmed viimaste omanike kohta puuduvad.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva
teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre
Vallavalitsus, Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@
peipsivald.ee, tel 7302370.
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Volikogu 11. istung toimus Koosa Noorteklubi ruumides 30.mail.
Päevakorras oli 14 päevakorrapunkti.
Esimeses päevakorrapunktis käsitleti Peipsiääre valla finantsjuhtimise korda. Ettekande tegi finantsjuht Mirje Põld. Kord oli vajalik
vastu võtta finantsjuhtimise seaduse täitmiseks, tulenevalt kohaliku
omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse nõuetest ja teistest finantsjuhtimist reguleerivatest õigusaktidest. Arvestades eelarvekomisjoni
ettepanekuid võeti finantsjuhtimise kord vastu.
Päevakorra teises punktis tutvustasid volikogu komisjonide esimehed aasta tööplaane, mille volikogu kinnitas. Volikogu komisjonide
tööplaanidega on võimalik tutvuda valla kodulehelt leitavas dokumentide registris.
Kolmanda päevakorrapunkti sisuks oli vallavara võõrandamise
algatamine avaliku enampakkumise korras. Volikogu otsustas võõrandada Pala Mõisapargi kinnistu alghinnaga 70 000 eurot ning Varnja
alevikus Vestnitsa tn 2 kinnistu alghinnaga 10 000 eurot.
Järgmise päevakorrapunkti teemaks oli Peipsiääre valla vallavara
valitsemise kord. Kuulati majanduskomisjoni esimehe Küllike Kuusiku
ettekannet ning volikogu liikmete ettepanekuid. Volikogu otsustas
nimetatud korra kinnitada.
Viienda päevakorrapunkti teemaks oli koduteenuste osutamise
korra kinnitamine. Kuulati sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirgi ettekannet. Kuna korra vaatasid eelnevalt üle ka õiguskantsleri nõunikud,
siis parandusettepanekuid ei olnud. Peale lühikest arutelu kinnitas
volikogu korra.
Eraldi päevakorrapunktina oli arutlusel Vara piirkonna elanike
esitatud avaldus Vara osavalla moodustamiseks. Toimus arutelu ning

Reovee käitlus erakinnistutel
Peipsiääre Vallavolikogu
30.05.2018 määrusega nr 28
kehtestati „Peipsiääre valla
reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri“ (leitav Riigi Teatajast
ning http://peipsivald.ee/
eeskirjad-ja-korrad).
Eeskirja kohaselt on valla
territooriumil lubatud reovee
kogumiseks kasutada ainult
lekkekindlaid sertifitseeritud
kogumismahuteid või omapuhasteid.
Aladel, kus on rajatud ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem ning juhul kui erakinnistu kanalisatsioonisüsteem ei
vasta nõuetele, on omanikul
või valdajal kohustus liituda
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga võtta ühendust
AS Emajõe Veevärk,www.
evv.ee, telefonil731 1840
või e-posti aadressil evv@
evv.ee.
Reovee kohtkäitluse jaoks
kolm enam kasutusel olevat
viisi on kogumismahuti, septik
ja omapuhasti ehk biopuhasti.
Võrreldes septiku või kogumismahutiga on biopuhasti
nagu isiklik reoveepuhastusjaam – mikroorganismid, mis
lagundavad reovees olevad
orgaanilised ained, puhastavad
heitvee, seetõttu tuleks eelistada biopuhastit.
AS Emajõe Veevärk rajas
Kallaste linna Staadioni, Aia,

1. Mai, Oja, Sõpruse, Rahu
ja Oktoobri tänavatel asuvate
kinnistute piirideni nõuetekohased liitumispunktid ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga.
Kui kinnistul puudub nõuetekohane kanalisatsioonisüsteem
on kinnistu omanikul kohustus
liituda Kallaste linna ühiskanalisatsioonisüsteemiga.
Kallaste linnas, Alatskivi alevikus, Nina külas, Rootsikülas,
Koosa ja Vara külas, Kolkja,
Kasepää ja Varnja alevikus on
keelatud kuivkäimlate sisu
(fekaali) laialilaotamine või
maasse kaevamine, vaid tuleb
tellida reovee kogumismahuti
tühjendamine purgimisõigust
omavalt ettevõttelt. Peipsiääre
valla purgimiskoht asub Kallaste linnas.
Väljaspool spetsiaalseid
purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud
ning reovee äraveo tellimine
purgimisõigust mitteomavalt
ettevõttelt/ettevõtjalt karistatav.
Nõrgalt kaitsud põhjavee
aladel – Nina, Rootsiküla, Pusi,
Lahe, Lahepera, Kolkja, Kasepää, Varnja, Sipelga, Savka,
Kesk-Lahe, Riidma, Saburi,
Koosa, Koosalaane, Metsakivi,
Tähemaa, Torila, Pärsikivi ja
Ranna, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab olema kogumismahuti või biopuhasti reovee
puhastamiseks.
MAIMU ARRO,
keskkonnaspetsialist

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine” punkti 9 alusel.
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute
ehitistena kõrvalhoone Koosa külas (piirneb 86102:001:0231 kinnistuga);
elamu ja kõrvalhoone Põrgu külas (piirneb 86102:003:0221 kinnistuga);
elamu ja kõrvalhoone Särgla külas (piirneb 86101:002:0249 kinnistuga);
kõrvalhoone Tagumaa külas (piirneb 57602:002:0541 kinnistul).
Andmed viimaste omanike kohta puuduvad.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva
teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre
Vallavalitsus, Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@
peipsivald.ee, tel 7302370.

kuna avaldus oli läbinud ka kõikide komisjonide istungid, siis kuulati
komisjonide esimeeste sõnavõtte. Üldiselt jäi kõlama arvamus, et
uus vald tervikuna toimib ning vajadust osavalla moodustamiseks
ei ole. Madis Avi tegi ettepaneku kohtuda kogukonna esindajatega
ning see ettepanek leidis ka poolehoidu. Kuna volikogule ei olnud
esitatud otsuse eelnõu, siis võeti seisukoht, et avalduse juurde peab
avalduse esitaja koostama eelnõu koos põhjenduste ja analüüsidega,
peale mida saab volikogu otsustamiseks hääletusmenetluse läbi viia.
Enne oleks siiski vajalik volikogu liikmete ja kogukonna esindajate
kohtumine ning teema sisuline arutelu.
Järgmise päevakorrapunkti tulemiks oli Koosa lasteaia, Alatskivi
lasteaia ning Vara lasteaia põhimääruste muutmine. Muudatuste
tegemise vajaduse tingis valdade ühinemine.
Kaheksanda päevakorrapunkti sisuks oli korrakaitseametniku
ametisse nimetamine. Volikogu kinnitas otsuse, millega määrati
Peipsiääre valla korrakaitseametnikuks väärteomenetleja Sergei
Täpsi. Korrakaitseametnikul on õigus vallaterritooriumil teostada
korrakaitsealast järelevalvet ning õigusaktide eirajatele määrata
rahalisi trahve.
Veel kinnitas volikogu valla üldplaneeringu koostamise töörühma
volikogu esindajaks Sven Särki, andis loa ühishangetes osalemiseks
elektrienergia ning autokütuste ostmiseks, kinnitas hariduskomisjoni
uueks liikmeks Jelena Lavrova asemele Kolkja Lasteaed-Põhikooli
direktori Julia Dolgorukova ning otsustas pikendada rendilepingut
FIE-ga Tiina Järsi Alatskivi Apteek veel 10 aastaks.
JAAKO LINDMÄE,
Peipsiääre vallavolikogu esimees

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
1. Kallaste linnas asuva „Kiriku tn 12” kinnistu, registriosa nr 4812004,
katastritunnus 27901:002:0268, suurus 365 m². Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 1500 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
150 eurot.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Pala külas Pargiääre kinnistul asuva 3-toalise korteriomandi (51,2m2),
registriosa nr 2539535, katastritunnus 57602:002:0173. Alghind 2 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot.
6.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 „Kiriku 12“, „Varbe” , „Roheline 4”, „Majakese“,
„Pargiääre“ või „Koosa 20“.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 13. juuli 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

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
1. Varnja alevikus asuva „Vestnitsa tn 2” kinnistu, registriosa nr 4838504,
katastritunnus 58701:005:0085, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot
ja tagatisraha 1000 eurot.
2. Pala külas asuva Mõisapargi kinnistu, registriosa nr 1753735, katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 70 000 eurot, osalustasu 50 eurot
ja tagatisraha 7000 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
„Vestnitsa“, või „Mõisapargi“.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 10. august 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

Alatskivi Kunstide Koolis toimub
Maikuu kaks viimast nädalat
olid väga teguderohked. 20. mail
toimus Alatskivi lossis Josephine
Lillepidu, mille avasid kontserdiga Alatskivi Kunstide Kooli
laululapsed. 21. nädalal oli kõigil
huvilistel võimalus avatud uste
raames kunstide kooli tunde külastada ja avati kooli trepikojas
kunstiosakonna uus näitus. Sama
nädala kolmel päeval tuuritas kool
vallas ringi ja kõigile Peipsiääre
vallas asuvatele koolidele ning
lasteaedadele anti pooletunnine
kontserttutvustus kunstide koolis
toimuvast.
Kui eksamid, arvestused ja
muud koolitööd olid sooritatud,
võeti aasta kokku ilusa kevadkontsert-lõpuaktusega. Noorema
astme lõpetasid sellel aastal lauluerialalt Marta-Miina Noormägi ja
klaverierialalt Sebastian Sildver.
Alatskivi Kunstide Kooli vilistlaste
nimekirja lisandusid sellel aastal
kaks õpilast: kunstiosakonnast
Jaakob-Jaan Avvo ja tantsuosakonnast seltskonnatantsu eriala
lõpetanud Maksim Artamonov.
Palju õnne lõpetajatele!
Kevadkontserdile järgnesid uute
soovijate sisseastumiskatsed. Uusi
õpilasi ootame katsetele ka augustis. Tantsuosakonda vastuvõtmine
toimub avalduste alusel, avaldusi
ootame kuni 29. augustini. Täpsem info kooli kodulehel.
Juuni keskel toimus Alatskivi
Kunstide Kooli bändile mõeldud
kolmepäevane salvestamise töötuba. Töötoas said noored muusikud
praktilise kogemuse, kuidas üks
salvestamisprotsess toimub. Tulemusena lindistati üks bändi enda
lugu. Alatskivi lossis toimunud
töötoa viisid läbi tegevmuusikud,
Pärnu Muusikakooli õpetajad ja
stuudio ning prooviruumi Postimaja Proovikas pidajad Erko Niit
ja Laura Junson.
Ilusat suve!
MIKK KIRIKAL,
Alatskivi Kunstide Kooli
direktor
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Tantsupäevast Palal, 2. juunil
Tantsis laps ja tantsis memm
Ja päike naeris taevas
Ja kokkutulnud rahvasumm
nautis rõõme terve päeva
Ja lehvis seelik tuules
Ja välkus pastlatald
Ses tantsulustis suures
nii kerge oli jalg
See imeline juunipäev
Õhk täis kevadõite lõhnu
Rahval kauaks meelde jääb
Ja mälestustes pärliks saab ...
Signe Lelbreti luuleraamatust
„Hinge pisar“
Meie kodukandi kirjanik Signe
Lelbret on nende luuleridadega
väga täpselt edasi andnud 2.
juunil Palal korraldatud XII
tantsupäeva „... Seniaani, kui mu
külä viil eläb“ meeleolud. Tunnuslause autor ja peol kodavere
pajatuste esitaja - Eevi Treial.
Tänu ja tantsija reveranss
teile:
Tantsurühmad: Pala kooli ja
lasteaia lapsed; Alatsivi Kesk-

Alatskivi Kunstide Kooli kontserttutvustus Kallaste koolis.

kooli 3. klass, vanemate prouade
rühmad Alatskivi Õhakanupp,
Assikvere Leedid, Meelespea;
naisrühmad Lahe, Torma ja Keerutajad; segarühm Tuuritajad.
Tantsumurul oli 12 tantsurühma
pea 150 tantsijaga.
Juhendajad: peo üldjuht Malle
Weinrauch, Vaike Pärn, Tiina
Karu, Kerli Kasar, Marve Juursalu, Helle Värs, Eha Veskimets,
Julia Tross, Kaie Anderson, Margit Soieva.
Korraldustoimkond: Pala kooli
ja Pala piirkonna teeninduspunkti töötajad.
Eriline tänu kuulub MTÜ Pala
Tuletõrje Seltsile, kes suvekuumuses kannatavat ja tolmavat
tantsumuru enne pidu mitmed
korrad kastmas käisid!
Toetajad: Peipsiääre Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali
Tartumaa ekspertgrupp.
MARGIT SOIEVA,
Korraldaja,
Pala kultuurimaja direktor

FOTO Reet Kruup

Pallaslane Eduard Mässost inspireeritud
üritus Lümatis
Meenutati Eduard Mässot
26. mail kogunes Lümati rahvamajja umbes 70 inimest tähistama
Raatverest pärit Eduard Mässo
125-ndat sünniaastapäeva. Teiste
seas olid ka need ligi 30, kes olid
oma valduses Mässo maali toonud
lühiajaliseks näituseks. Ei ole küll
kuulnud, et kuskil mujal külas
oleks midagi niisugust korraldatud, kusjuures osalisi oli ka Tallinnast, Tartust, Lätist ja mujaltki!
Meeldival moel tegi sissejuhatuse kauane külaseltsingu
esimees Eha Veskimets, kes on
Raatveres elanud juba üle 50 aasta. Kunagistel külapäevadel on ta
suveti lastega mitmeid tehnikaid
harjutanud. Näiteks oli tal ühe
suve lastejoonistusedki säilinud
ja nüüd, aastate tagant stendile
seatud! Elle Pintson nimetab
Raatveret ammu kunstikülaks,
kuna siit on välja kasvanud ka
kaks maaliharidusega noort:
Ingmar Jõgi ja Siiri Jüris. Nende
kodus asuvaid töid võis koduõuedel näha, emad „kureerisid“
väljapanekut. Raatvere külla
jõudsid siiski vähesed.
Põhjalikult on Eduard Mässo
elu uurinud ürituse algataja, Sassukverest pärit Elle Pintson. Järgnevalt refereerin tema huvitavat
ettekannet. Ta on tutvunud isegi
Mässode sugupuuga, mis hõlmab
300 aastat. Selle sai ta kunstniku
vennatütrelt Linda Mässolt. Ni-

metatud uurimuse on koostanud
Eduardi vennapoeg Lembo Mäss
ja rahastanud Eduardi poeg Torontost. Sellest kogumikust selgus,
et Mässo -kunstniku (nagu teda
hüüti) vanaisa elas Sassukveres,
isa aga pidas Omedus kõrtsi ja
poodi ning oli ülevedaja, sest
Omedu jõe sild ehitati alles 1956.
aastal. Ta abiellus Anna Maria
Stambergiga ja nende seitsmest
lapsest kolmandana sündis tulevane kunstnik 1893. aastal. 1894.
aastal ostis Eduardi isa kooli talu
Raatveres, ehitas maja ja pidas
poodi.
Kunstnik on lõpetanud 1913.
aastal Tartu Aleksandri I Gümnaasiumi, sel ajas korjas ka vanavara
ERM-ile. Eduard Mässo õppis Tartu Ülikoolis filosoofiat, Peterburis
kunstide edendamise seltsi kunstikoolis. Ta jõudis teenida tsaariarmees, koos Villem Ernitsaga pidas
kõnekoosolekuid, maailmasõja
lõpuni oli miiniristlejal „Lennuk“.
1919-1921 aastani õppis Pallases,
töötas gümnaasiumiõpetajana ja
oli isegi Tartu Kunstide edendamise seltsi esimees. Alates aastast
1925 on olnud vabakutseline,
töötas aktiivselt omal alal, temalt
telliti portree- ja maastikumaale,
ka graafikat. Viljaka kunstnikuna
on temalt säilinud palju maale,
nendega saab tutvuda internetis
ja võib ka osta.

Elle Pintsoni tutvumine kunstnikuna algas tema õe Helgi Suluste
kartoteegist, kes oli innustunud
koduloolane. Sealt pärit andmete
alusel sai Elle kontakte luua maalide omanikega ja tänu sellele saigi
kordumatu näitus teoks. Kirjas
oli 34 inimest, kelle valduses on
maale.
Maalidega seoses on ikka mõni
lugu, osast neist kuulsime kohapeal. Viljar Veskiväli tutvustas kahte kaunist maastikku oma kodu
veskitega. Mäletab, et maalimise
ajal oli taevas hästi tume „pilv“,
aga valminud maal oli helgete
rünkpilvedega. Sellel «mustal kohal» segas kunstnik algul värve....
Neid veskeid pole enam, üks
veeti Tallinna, teine põles kohapeal ära... Eha Kukk Piibumäelt
mäletab, kui hea isuga kunstnik
sõi kapsasuppi, tema mõtles,
et küll peab olema hea supp...
Raatveres elava Eha Veskimetsa
abikaasa Jaan oli aga kunstniku
poja Kuldariga sõber ja viimane
on Jaani kodu hiljem külastanud.
Karl Elken teab, et Villem Ernits
kutsus Mässo maalima portreed
oma emast, see sai väga ilus, aga
kahjuks on kaduma läinud.
Tiiu Lepasep Piibumäelt mäletab, et tema isa Rihard ja Mässo
käisid mõnikord koos pildistamas.
Rihardil oli juba fotoaparaat.
Kunstnik valis motiivid, selgitades
reegleid: perspektiiv olgu õige,
olgu ees-, kesk- ja tagaplaan. Isa
tegi fotod ja Mässo maalis nende

järgi. Neid põhimõtteid andis isa
tütrele edasi, kes järgib neid oma
fotokunstis.
Maie Eismeli valduses on kaks
tema koduümbrust kujutavat
maali. Kui ta väikse tüdrukuna
ninapidi maalimist uudistas, siis
tõstis kunstnik ta lihtsalt eemale.
Lehte Vene teab rääkida juhtumit, kus ämm oli läinud hommikul
lauta ja tulnud kisaga tagasi:
«võõras miis olevat lehmasõemen»! Isa tundnud ära, et see ju
Mässo-kunstnik! „Hakkasid juttu
aama. Oli veski juurest tullud, ära
väsinud.Ütles viil, et keväde vaskad sünniväd, siis kõik maalivad,
Pidäs lehmele põhjaliku loengu
maalimisest.“
Sõna võtsid veel Milvi Laasma,
Enno Kurs, Ott Kurs. Meeleolu
tekitas Margit Soieva mõne horoskoobi-aegse lauluga, mida küll
kunstnik kunagi ei saanud kuulda,
aga sobisid maalide kontekstiga.
Täname Peipsiääre valda, kes
toetas üritust ja kõigile nii või
teisiti osalenutele. Eha Veskimets
paneb südamele, et ka need, kes
seekord näitusele maale ei toonud, võimaldaksid nende pildistamist või saadaksid ise maalist foto.
Tal on plaan koostada Eduard
Mässo maalidest album, mida
jagada ka valla raamatukogudele.
Siis oleksid maalid kättesaadavad
huvilistele, ka internetis. Teavet
esitamata maalide kohta ootame
telefonil 5014259.
Raatvere Külaseltsing

Raamatupoodidesse Apollo ja Rahva Raamat ning Pala ja
Alatskivi raamatukogudesse on jõudnud meie oma inimese –
Signe Lelbreti raamat „Kalmistuvahi kasutütar“.
See on mälestusteraamat Eesti tüdruku elust, tema rännakutest ja läbielamistest Nõukogude Liidus pärast Teist
maailmasõda. Rongirataste monotoonse rütmi saatel pidev
elukohavahetus, põgenemine tundmatusse, teadmata, mida
toob homne päev...
Kirjastus Studium, trükk OÜ Greif.
Eelnevalt on Signe sulest ilmunud luulekogumik „Hinge pisar“, Pala kultuurimajas on tavaks saanud Signe maalinäitused.
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Pala lasteaia tegemised maikuus

1. juunil tähistati Alatskivi mänguväljakul lastekaitsepäeva. Ilus ilm ja uued atraktsioonid tõid kohale palju lapsi
koos vanemate ja vanavanematega. Vaadata sai lasteetendust „Kavalus“, maiustada kohvikus, läbida takistusrada
ning proovida uut liumäge ja ronimiskompleksi.
Täname kogukonnaliikmeid, kes koostöös Alatskivi
Noortekeskuse ja Alatskivi Lasteaiaga korraldasid toreda sündmuse. Täname ka annetajaid. Raha kogunes
ca 100 eurot. Toetusi saab teha ka ülekandega Alatskivi
Arenguseltsi kontole EE582200221062115673 selgituseks
FOTO Reet Kruup
Mänguväljak.

Tegus suvi Magasiaidas
Juuniga algas Magasiaidas
Anne Vasara maalide näitus/
müük. Seinu kaunistavad,
kunstniku oma sõnade järgi,
omapärane ja kummaline valik
tema töödest. Uusimad on veripunased abstraktid aga on ka
15 aasta vanuseid maale Anne
ülikooli päevilt, mis on meile
toodud vana Anatoomikumi
hoonest seoses Tartu Ülikooli
maaliosakonna likvideerimisega. Näitust saab nautida kuni
augusti lõpuni.
Võtsime osa 28.mail toimunud Sibulatee arenguseminari teisest etapist. Programm
koosneb neljast osast, millega
tehti algust aprillis. Arenguseminariga püüdleb Sibulatee
selle poole, et me ei oleks ainult
turistidele pühendatud organisatsioon vaid, et saaksime ka
aidata arendada kohalikku elu.
Kõik Sibulatee ettevõtted kuuluvad meie valda ja loodame
kohalike toetusele ning koostööle, et saaksime edaspidigi
hakkajaid inimesi oma tegemistesse kaasata ning vajadusel
aidata, kui on tahtmist endal
hakata ettevõtlusega tegelema.
28. mai õhtul toimus ka Sibu-

latee puhvetite päeva koosolek.
See 15. septembril toimuv
sündmus on üks suurim massiüritus meie piirkonnas. Arutasime mida ja kuidas saaks päeva
paremaks muuta. Meie puhvet
Talusahver pakub erinevaid
kala ja sibularoogasid ning suurel valikul hoidiseid. Toimub
ka Saaremaa Lapimooride lapitekkide näitus. Kohvikute registreerimine on selleks korraks
lõppenud, aga kui on vahvaid
ideid või tahtmine aktiivselt
puhvetis tegutseda võib julgelt
Magasiaidaga ühendust võtta.
Tervitame mai ja juuni uusi
partnereid, meiega ühinesid
Orbu talu Saaremaalt, kes varustab meid kadakasiirupi ja
teiste kadaka toodetega ja Viktoria Arro oma kaunite käsitsi
valmistatud ehetega.
Soovime palju õnne, edu ja
pealehakkamist kõigile kooli
lõpetajatele.
Teenindame Kallaste sjk.
puhkuste tõttu 20. juuni kuni
8. juuli. Töömahu kasvamisega
palume kõigil postipunkti klientidel olla kannatlikud.
Magasiait soovib kaunist Jaani ja toredat suve jätku.

Pala lasteaias kujunes mai
kuu tihedaks ja huvitavaks
ajaks.
Emadepäevaks õppisid lapsed selgeks uusi tantse ja laule
ning esitasid näidendi „Hunt ja
seitse kitsetalle“. Lapsed kinkisid emale õitsvad sarvakannikesed, mille kasvatamisele igaüks
ise kaasa aitas.
Kevadisel spordipäeval võistlesid lapsed erinevatel aladel
lasteaia territooriumil ja selle
ümber. Kõik osalised olid tublid
ja teenisid auhinnaks medali
või väikese karika.
Kevadeti käiakse ka korralikul matkal, kus igal rühmal
oma marsruut. Sõimerühm käis
metsa veerel jalutamas ning
lõpetasid oma teekonna järve
ääres piknikut pidades. Kesk-

mine rühm jälgis ja uudistas
kohaliku taluniku veisekarja ja
lambaid ning pidas lõbusat piknikut koos sõimerühmaga järve
kaldal. Vanem rühm käis selgi
korral rattamatkal loodusrajal,
kus toimus ka väike kohalike
loomade tutvustamine ja nende
omapäradest rääkimine. Uuriti
kaasavõetud luukeresid, nende
hambaid ja koljusid.
Tartu maakonna spordipäev
toimus sel aastal Tartus Tamme
staadionil, kus oli ettenähtud
võistlema 10 vanema rühma
last. Kohal oli üle 1100 lapse.
Suurele rahvahulgale vaatamata oli päev tore ning sportlik.
Lasteakaitsepäeva raames
käisime Kääpal vaatamas kloun
Ummit, kes õpetas meile kõigile
mitmeid huvitavaid volditud

lennuvahendeid, mida siis
õpetajad said omakorda lastele
ja lastega koos voltida lasteaias
edasi. Muidugi olid omal kohal
ka kõiksugu vahvad trikid ning
klounilik komejant.
Tänavu lõpetas lasteaia kuus
last, kes sügisel alustavad pikka
ja käänulist kooliteed: Sebastian Argel, Peep Mathias Päll,
Hanna Kendra Kaasik, Anni
Laumets, Egert Leppik, Jan
Hendrik Luukas.
Kulminatsiooniks oli muidugi
Pala valla tantsupidu, kus tantsisid ka lasteaiast 16 last. Lapsed olid väga tublid ja õppisid
koos suurtega ära peo algus- ja
lõputantsu. Kogu vaatajaskonnale läksid hinge lasteaialaste
tantsimine koos ilmekate nägude ja siira lapseliku püüd-

lusega väga hästi ning tähtsalt
oma tantsud ära tantsida. Kui
rahvatantsu pisikut juba nii
varakult levitada, siis on kindel,
et tänaseid traditsioone peavad
oluliseks ka järgnevad põlved.
Suur aitäh ka nendele lapsevanematele, kes leidsid aega
tulla oma last vaatama ja kasvatajatele toeks olema sellisel
toredal üritusel. Päev oli lastele
väsitav, elamusterohke, põnev,
kuid meeldejääv armas mälestus mitte ainult lastele enestele, vaid rohkem isegi nende
vanematele.
Lasteaia töötajad soovivad
kõigile lastele ja nende vanematele päikeselist suve.
TIINA KARU,
Pala lasteaia õppealajuhataja

Õppeaasta lõpp Pala koolis
Kibekiire kevadine aeg päädis
Pala Koolis põnevate tegevustega. 25. mail külastasid kooli
aine parimad oma preemiareisi
raames Ahhaa keskust, millele
järgnes vahva piknik Emajõe
ääres. 5. juunil toimus aga juba
II Pala Kooli õpilaskonverents,
kus ettekandmisele tulid aasta
jooksul tehtud õpilaste tööd.
6.-7. juunil toimus aga traditsiooniline Kodavere murdelaager, kus sel aastal läheneti
Kodavere pärimusele tänapäevases võtmes. Kehra kooli
räppiva-õpetaja Reesi Kuslapi
juhendamisel valmisid õpilastel Kodavere murrakus riimid.
Tänavakunstnik Von Bomb
juhendas aga aerosoolvärvide
ja šabloonide abil kujutama
erinevaid Kodavere sümboleid
ja mustreid. Vilistlane BäthelBetty Pirk koos õpetaja Marve
Juursaluga viis läbi Kodavere
rahvatantsu sammudest läbipõimitud pop-tantsu töötuba.
Õpetaja Helle Värs juhendas
Kodavere mustris võtmehoidjaid valmistama. Laagrisse olid
kaasatud ka lapsevanemad,

Õpilased, lapsevanemad ja õpetajad üheskoos lustimas Kodavere murdelaagris.
FOTO Monika Kaasik

kellega koos sai kogu koolipere
võistelda spordis ja viktoriinis
ning ühist piknikku pidada. Laager toimus tänu Rahvakultuuri
Keskuse toetusele.
8. juunil pandi aga kooliaastale pidulik lõpp – toimus
kontsert-aktus, kus oli kohal

kogu koolipere koos lastevanematega. Kontserdil särasid
õpilased aasta jooksul valminud kavadega proosatekstidest
rütmikani, draama etendustest
räpini. Aktusel tänati kõiki Pala
Kooli õpilasi kooliaasta jooksul
tehtud töö eest ning jagati kiitu-

si aineparimatele ning headele
ja väga headele õpitulemustega
õpilastele.
Anna Haava nim Pala Kool
soovib kõigile sooja, säravat ja
naudingute rohket suve! Kohtume 1. septembril.

2. juuni Vara staadionil
Vara Lastekaitse Ühing kutsus
2. juunil Vara staadionile lapsi ja
peresid lastekaitsepäeva tähistamisele, et väärtustada lapsevanemaks olemist ning oma lastega
koosolemist ja -tegemist. Sellest
lähtuvalt oli valitud pereürituse
jaoks puhkepäev, sest siis on kõigil
lapsevanematel võrdsed võimalused. Korraldajate hinnangul on
lapsevanematel siin veel tublisti
arenguruumi, kuid kohale tulnud
pered ja lapsed osalesid pakutavates tegevustes täie innuga.
Alustasime oma päeva Ühingu
uue lipu heiskamisega, mis sai
soetatud seoses Ühingu nime muutuse ning 15nda tegevusaastaga.
Edasi järgnes Ühingu praeguse
tähtsaima projekti „Välijõusaali
rajamine Vara staadionile“ pidulik
lõpetamine, mis lühidalt väljendudes tähendas välijõusaali avamist.
Lindi lõikasid läbi vallavalitsuse
ehitusspetsialist Raimond Võimre,
vallavolikogu liige, SA Vara Sport
nõukogu liige ja Tulundusühistu
Kaarli juhatuse liige Madis Avi
ja SA Vara Sport juhatuse liige
Katrin Reimand. Näidistreeningu
koos selgitustega andis jõusaalidega kursis olev Rauno Raud. See
projekt sai alguse 2017. a kevadel
Vara valla Noortevolikogu noorte
nõudmisest paremate ja mitmekülgsemate treeningtingimuste
järele Vara piirkonnas ning oli

otseseks jätkuks Vara staadioni
rekonstrueerimistöödele. Projekti kogumaksumuseks kujunes
24177,55 eurot ning PRIA peadirektori 06.02.2018 otsuse kohaselt
eraldati Ühingule toetust 14720
eurot. Lisaks Ühingule panustasid
projekti Vara Kooli Sõprade Selts,
Tulundusühistu Kaarli, Tiit Nilson
ja Peipsiääre Vallavalitsus. Välijõusaal koosneb võimlemiskompleksist FLORIDA SET, kõhulihaste
treeningvahendist, poomist ja
kolmel lihasjõul töötavast kuue
treeningkohaga välitrenažöörist
ning selle ehitas tähtaegselt valmis
Tiptiptap OÜ. Välijõusaali vahetus
naabruses on kolm istumisreelingut, mida saab kasutada nii treeningust puhkamiseks kui ka venitusharjutuste tegemiseks. Nii on
meie staadionil tasuta ja paindliku
ajakasutamisega mitmekülgset
tervislikku tegevust ja sotsialiseerumist võimaldav rajatis. Juba
peale näidistreeningu lõppemist
võtsid mitmed agarad lapsed ning
ka täiskasvanud omal jõul läbi
proovida välijõusaali võimalused.
Ka päevi hiljem on näha nii lapsi
kui ka täiskasvanuid välijõusaalis
askeldamas. Eriti meeldiv on näha
lapsevanemad koos lastega, see on
kvaliteetaeg nii tervisele kui ka
peresuhetele.
Ühingu kauaaegne partner
OÜ Ceelia oli perepäevale kaasa

toonud eriliselt uhke ja võimsa
õhkbatuudi ning kogu tasakaaluatraktsioonide park võimaldas
jõukohast ning ohutut lustimist ja
demonstratsioonesinemist igale
vanuserühmale. Tulundusühistu
Kaarli toetusel said lapsed batuudionult ka tasuta õhupalle.
Mullipallide instruktor-mängujuht
Siim koos oma abilisega tutvustasid uudset füüsilist aktiivsust
pakkuvat lõbusat meeskonnamängu mullijalgpalli. Mullipallid
on õhuga täidetud elastsed pallid,
mängijad kannavad palli seljas
nii, et vabaks jäävad vaid jalad.
Meie lapsed on varasemalt kokku
puutunud Zorb-palliga, millega
sai veereda, kuid nüüd tuli sibada oma eneste jalgadel, aga oli
ka võimalik nii veeretada kui ka
kukerpallitada. Kuna seekord oli
kasutada tervelt 10 palli, siis ei
pidanud pikalt oma järjekorda ootama. Seda huvitavat nähtust käisid proovimas ka noored mehed,
kuid koolipoistes tekitas mullipall
sellist hasarti, et mindi sujuvalt üle
üks-ühe müksimisele. Siiski jõuti
ka päris mullijalgpallini, kus väljakul madistasid kaks võistkonda.
Väravaid löödi nii ühele kui teisele
võistkonnale. Palava ilma tõttu
teist mängu enam ette ei võetud.
Sportliku hasardi tekitamiseks oli
huvilistel võimalik proovida ka
vastupidavust, täpsust ja kannat-

likkust nõudvaid üksikalasid. 27
esemest koosnev auhinnafond läks
jagamisele loosi teel, kus igaüks
oma käega endale auhinna välja
võttis. Näomaalijate Eda, Darja ja
Liisi laua ääres oli pidev järjekord,
kuniks kõik soovijad endale meeldiva pildi näole sai. Traditsiooniliselt söödi ka sel lastekaitsepäeval
jäätist, mis oli kingitus OÜ Hermel
Küla poelt.
Pildid 2. juunist on nähtavad Ühingu kodulehel aadressil:
http://www.varalaps.ee lingi
Galerii alt. Lisaks Tulundusühistu
Kaarli, OÜ Hermeli ja Ühingu
rahastamisele loodame toimunud
pereüritusele rahalist tuge ka Kohaliku Omaalgatuse Programmi
esitatud projektitaotlusest „Õhinapõhine Suvekool 2018“. Suve
on veel ees 10-13-aastaste laste
veeohutuse õppepäev juulikuus
Saadjärve Jahtklubi Puhkekeskuses, augustikuus kanuumatk Ahja
jõel 13+ vanustele koolinoortele
ning koolinoorte jalgpalliturniir
17. augustil. Tervislikku ja õhinapõhist suve!
VAIKE TOROKVEI,
juhatuse liige
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TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
04.08.2018 kell 10.00

17.08.2018 kell 10.00
18.08.2018 kell 10.00
25.08.2018 kell 11.00
26.08.2018 kell 11.00

Eesti meistrivõistlused
rannakäsipallis 2018 –
III etapp
Alatskivi liivaväljakul
Vara Cup 2018 jalgpallis
noortele
Vara staadionil
Vara Cup 2018 jalgpallis
täiskasvanutele
Vara staadionil
Kallaste linna päeva
jalgpalliturniir 2018
Kallaste staadionil
IX Alatskivi Tänavakoss 2018
Alatskivi tänavakorvpalliplatsil

Lisainfo: www.peipsiääresport.voog.com

I Peipsiääre Suvemängude võitjavõistkond SK Juku.

FOTO Viktoria Arro

I Peipsiääre valla Suvemängudelt teenis
võitja rändkarika SK Juku võistkond
Värskelt renoveeritud Vara
staadion ja selle ümbrus võõrustas pühapäeval, 17. juunil Peipsiääre valla esimesi suvemänge.
Sooja suveilmaga tuli Varale
erinevatel võistlusaladel osalema ligikaudu 100 võistlejat, kes
võtsid omavahel mõõtu nelja
erineva võistkonna koosseisus.
Esindatud olid lisaks võõrustaja
Vara võistkonnale veel Pala,
Kallaste ning spordiklubi Juku
võistkond.
Kokku võisteldi ja medaleid
jagati 12 alal: lühimaajooksud,
kaugushüpe, kuulitõuge, teatejooks, jalgpall, võrkpall, discgolf,

laskmine, viskekiirusvõistlus,
tänavakorvpall, teatevõistlus
lastele ja traktori rehvi kantimise
võistlus.
Sarnaselt talimängudele saavutas üldvõidu ja viis Peipsiääre
valla Suvemängude rändkarika
aastaks hoiule spordiklubi Juku
võistkond, kes edestas teise koha
saavutanud Vara võistkonda 21
punktiga, vastavalt saavutasid
võitjad kokku 226 punkti ja Vara
võistkond teisena 205 punkti.
Järgnevatel kohtadel olid
punktivahed juba suuremad ning
kolmanda koha punktid teenis
kokku seitsmel võistlusalal osale-

nud Pala võistkond 114 punktiga
ning neljanda kohaga lõpetas
Kallaste võistkond, kes saavutas
oma üldtabeli 17 punkti jalgpallis välja mängitud II koha eest.
Esikohti korjas aladelt enim
spordiklubi Juku võistkond, kes
edestas teisi lühimaajooksus,
kaugushüppes, kuulitõukes,
käsipalli kiirusvisetel, discgolfis,
korvpallis, teatevõistlusel ning
traktori rehvi kantimises.
Kolm esikohta saavutas Vara
võistkond teatejooksus, jalgpallis
ja laskmises.
Pala võistkond noppis väärtusliku alavõidu võrkpallis.

Järgmise aasta – 2019. aasta
tali- ja suvemängudel kindlasti
konkurents tiheneb, sest suurema koosseisuga on lubanud
osaleda Kallaste ning tänavu
vaatleja rollis olnud Kolkja võistkond.
Käesoleval suvel aga osaleb
Peipsiääre vald oma koondvõistkonnaga reedel ja laupäeval, 10.11. augustil Värskas, 35. Peipsi
Suvemängudel.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Spordiklubi Juku käsipallipoisid jäid
esikolmikust napilt välja

SK Juku minikäsipalli võistkond.

FOTO Priit Allikivi

26. mail osalesid Alatskivi spordiklubi Juku käsipallipoisid 2007
aastal ja hiljem sündinud poiste
vanuseklassis hooaja viimasel
TERE Miniliiga võistlussarja Põlva
etapil.
Antud vanuseklassis osales 10
võistkonda ning Alatskivi käsipallipoisid suutsid ennast pingeliste
ja ühtlasi edukate mängudega
võidelda 3.-4. koha mängule.
Esimeses mängus võitsid spordiklubi Juku poisid Viljandi SK
võistkonda 14:2. Teises mängus kaotati tugevale HC Pärnu
võistkonnale 10:13. Kolmandas
alagrupi kohtumises oli vastaseks
HC Tallinn/Laagri võistkond ning
antud mängus suutsid Alatskivi
poisid samuti vastase alistada
koguni tulemusega 22:0.
Alagrupi viimases mängus mindi
vastamisi HC Viimsi eakaaslastega
ning spordiklubi Juku poisid suutsid oma mängu vastasele peale

E. Edela nim. Maiturniir maadluses
toimus juba 26. korda
19. mail toimus juba 26. korda
traditsiooniline Eldur Edela nimeline Maiturniir kreeka-rooma
maadluses. Sel korral kogunesid
60 noormaadlejat, kes tulnud nii
siitsamast Koosalt kui ka Tartust,
Valgast, Väike-Maarjast, Peipsiäärest ja isegi Tapalt Koosa Mängude
Majas, kus taaskord kahe aastase
pausi järel kohtuti. Peale uue saali
uudistamist läks juba hommikul
vara saginaks – maja täitus noorte

ülienergiliste maadlejatega. Peale
seda, kui kõik võistlejad olid oma
kaalud kirja saanud ja kohtunikud
vajalikke toiminguid võistluste
alustamiseks tegid, asusid spordipoisid usinalt kaasapakitud võileibade kallale. Täpselt kell 11 avas
volikogu liige ja spordikomisjoni
aseesimees Tarmo Leini võistlused
ning põnev tegevus matil võiski
alata. Oli seda vast vahva vaadata! Kaks pisikest poissi omavahel

madistamas ja mitte niisama kaklemas, vaid ikka nende võtetega,
mida trennis õpitud. Sama põnev,
kui oli jälgida tegevust matil, oli ka
matiäärne tegevus. Seal olid treenerid, lapsevanemad ja pealtvaatajad, kes matilolijaid juhendasid,
õpetasid ja muidu kaasa elasid.
Pealelõunat olid omavahelised
mõõduvõtmised läbi, kohtunikud
oma töö taaskord tublisti teinud
ning parimad väljaselgitatud.

suruda ja mäng võideti 17:8 ning
ühtlasi tähendas antud mängu võit
edasipääsu 3.-4. koha mängule.
Pronksikohtumises tuli vastaseks teise alagrupi II koha saavutanud võistkond SK Tapa. Mängu
algus kulges väga tasavägiselt ja
pingeliselt, kuid mängu kulgedes
Alatskivi poisid palli enam vastase
väravasse nii kergelt ei saanud kui
SK Tapa poisid spordiklubi Juku
poiste väravasse ning lõpusireeni
kõlades mäng kaotati tulemusega
10:14.
Spordiklubi Juku käsipallipoisid
saavutasid seega TERE Miniliiga
hooaja viimaselt Põlva etapilt 4.
koha.
Alatskivi spordiklubi Juku 2007
poiste käsipallivõistkonnas mängisid Alvar Must, Mairold Nikitkin,
Martin Nikitkin, Kaur Kruusaauk,
Uku Suursild, Ranel Pärn, Kristjan
Punder ja Venriko Vulf.
PRIIT ALLIKIVI

Iga kaaluklassi kolme paremat
premeeriti medali ja diplomiga,
võitjad said SA Vara Sport logoga
rätikud. Peale sportlikku päeva
pakkus Alatskivi Kivi kõrts kõigile osalejatele maitsvat suppi.
Auhinnalauda ja ürituste läbiviimist toetasid Hasartmängumaksu
nõukogu, Kultuurkapital ning SA
Vara Sport.
KATRIN REIMAND,
SA Vara Sport tegevjuht

Alatskivi Lossijärve
kevadjooksul osalejad nautisid
suvist jooksuilma
Neljapäeval, 24. mail Alatskivi Lossijärve kevadjooksul
osalejatel oli võimalik nautida
tõeliselt mõnusat jooksuilma.
Antud sportlikul õhtul võis
erinevatel jooksuradadel kokku näha 25 vaprat jooksjat,
kuid ideaalne ilm tõi siiski Lossijärve kevadjooksule vähem
osalejaid kui eelmisel aastal.
Kõige rohkem oli jooksurajal
käesoleval aastal eelkooliealisi poisse ja tüdrukuid, keda
võis rajal üles lugeda üheksa
jooksja jagu.
Esimesena olidki võistlusraja
stardis kõige nooremad eelkooliealised lapsed ning kõige
kiiremini suutis 500m distantsi
läbida poistest Eldar Buk, järgnesid vennad Andre Kobõljatski ja Anton Kobõljatski.
Teist aastat järjest oli antud
võistlusklassis parim tüdruk
finišis Kaari Kruusaauk, kes
edestas Hilde Suursilda ja Anneli Kauri.
1.-2. klassi poiste võistlusklassis osales neli poissi ja
tasavägiselt kulgenud jooksus
suutis esimesena võitjana finišis olla Andro Vares, kes läbis
800m raja täpselt 3 minutiga,
üks sekund hiljem jõudis teisena finišisse Ruudi Suursild
ning kolmanda aja jooksis rajal

välja Nevil Laumets.
Sama vanusega tüdrukute
seas võitis 800m rajal Daisy
Noormägi ajaga 3.02, talle
järgnes Kaira Kruusaauk 3.03ga ning kolmanda Karolin
Vagula.
3.-4. klassi poiste võistlusklassis osales viis poissi ning
teiste ees suutis esimesena
2,9km raja finišijoone ületada
Kaur Kruusaauk, ajaga 14.56,
teisena ületas finišijoone Uku
Suursild ning kolmas oli Mairold Nikitkin.
Tüdrukutest oli parim tüdruk antud 2,9km pikkusel rajal
Kristin Vagula ajaga 18.22.
Kõige vanemas võistlusklassis 5.-7. klassi poistele ja tüdrukutele läks jooksurajale 4
võistlejat.
Tüdrukutest võidutses jooksurajal Mari Kivitalu ajaga
16.27 ning poisid jagasid omavahel medalid ära nii, et Andre
Pärn võitis tulemusega 12.51,
esmakordselt võistlusel osalenud Robert Kaširov oli teine
ajaga 14.10 ning kolmandana
finišeeris Renaldo Tatter ajaga
16.19.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Vabadussambad võidupühaks
korda!
Kodavere Vabadussamba korrasoleku eest kannab hoolt
Naiskodukaitse Põhja-Tartumaa
jaoskond. Taas uued lilled kasvamas ja võidupüha võib tulla.
On kena tava, et istutusma-

terjali finantseerib vallavalitsus,
möödunud aastail Pala vallavalitsus, sel kevadel Peipsiääre
vallavalitsus.
Naiskodukaitse tänab.

Kodavere sammas. Vasakult Margit Soieva, Ulvi Tamm,
Sirje Pärn-Jõgi, Mirje Põld ja Katrin Varuson.
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Peipsiääre Teataja
В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 16.05.2018 г.
• Рассмотрено 15 ходатайств о назначении единовременного
социального пособия.
• Принято решение об организации опеки.
• По двум заявлениям принято решение о покрытии части оплаты
за проживание в учреждении социальной опеки.
• Продлён срок действия четырёх договоров социального найма
жилого помещения.
• Утверждён состав попечительских советов дошкольных муниципальных учреждений, действующих в волости Пейпсияэре.
• Утверждена стоимость подарочных наборов для дошкольных
муниципальных учреждений на 2018/2019 учебный год.
• Рассмотрено ходатайство Палаского детского сада — основной
школы им. Анны Хаава о временном сезонном закрытии в части
дошкольного детского учреждения.
• Утверждена программа действий Союза молодёжных объединений Эстонии в рамках субсидии на привлечение молодёжи.
• Выдано три разрешения на строительство.
• Взяты на учёт бесхозные строения.
• Выдано разрешение на эксплуатацию.
• Принято решение о признании предложений победивших в
рамках государственных закупок.
• Определён необходимый для обслуживания строения участок
земли и сформировано мнение о возможности установления
права застройки.
• Определены адреса и целевое назначение кадастровых единиц,
образованных в результате разделения кадастровой единицы.
• Принято решение об изменении границ земельного участка, а
также о назначении адреса и целевого назначения.
• Определены принципы вычисления налогооблагаемой стоимости земли.
• Согласовано оставление земельных участков в государственной
собственности, определены адреса и целевое назначение этих
участков.
• Определён участок земли, необходимый для обслуживания
участка, относительно которого подано ходатайство о передаче
его в муниципальную собственность.
• Утверждена стоимость незаконно отчуждённой земли и назначена компенсация за землю.
Заседание волостного управления 29.05.2018 г.
• Два предложения признаны успешными в рамках соответствующих государственных закупок.
• Выдано разрешение на эксплуатацию.
• Установлено личное право пользования в пользу Emajõe Veevärk
AS.
Заседание волостного управления 31.05.2018 г.
• Одобрены отчёты местных самоуправлений за 2017 хозяйственный год: города Калласте, а также волостей Алатскиви,
Пейпсияэре, Вара и Пала.
Заседание волостного управления 08.06.2018 г.
• Принято решение о покрытии части оплаты за проживание в
учреждении социальной опеки.
• Удовлетворено пять ходатайств о назначении социального
пособия.
• Выдано три разрешения на строительство.
• Оферта признана успешной в рамках соответствующей государственной закупки.
• Выданы условия для проектирования и два разрешения на
эксплуатацию.
• Взяты на учёт бесхозные строения.
• Внесены изменения в приказы волостного управления Алатскиви № 256-262 от 06.10.2017 г. и № 24 от 02.02.2016 г.
• Определён участок земли, пригодный для обслуживания недвижимого имущества.
• Назначена земля для обслуживания земельного участка в деревне Пуниквере, относительно которого подано ходатайство
о передаче его в муниципальную собственность. Определены
адрес и целевое назначение этого участка.
• Одобрен отчёт о выполнении условий грантового договора в
рамках Программы редкого заселения.
• Сформирована комиссия для оценки ходатайств согласно
условиям Программы редкого заселения.
• Выдано разрешение на проведение землеройных работ.
• Принято решение о заключении договора об использовании
субсидии, выделенной из государственного бюджета.
• Выдано разрешение на использование герба волости.
• Утверждён рабочий отчёт комиссии, сформированной для
проведения анализа работы волостных библиотек и подготовки
их реорганизации.
• Выбран представитель для участия в рабочей группе по составлению плана рекреации и экологического просвещения
в рекреационной зоне Центра управления государственными
лесами.
• Решено заключить договор о передаче авторских имущественных прав.
• Принято решение о выделении пособия на деятельность.
• Решено заключить соглашение о реконструкции государственной автодороги № 43 Аовере – Калласте – Омеду.
ПЕЭТЕР КИУРУ,
Заместитель старейшины
волости Пейпсияэре
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Одиннадцатое по счёту заседание волостного совета Пейпсияэре
состоялось 30 мая в здании Молодёжного центра Кооза. В повестку
дня было включено 14 пунктов.
Первый пункт повестки дня был посвящён рассмотрению процедуры
финансового управления в волости Пейпсияэре. С докладом выступила
финансовый руководитель Мирье Пылд. Необходимость составить
и утвердить соответствующий документ проистекает из требований
Закона о финансовом руководстве единицей местного самоуправления,
а также других правовых актов, регулирующих данную сферу. Порядок финансового управления был утверждён с учётом предложений
комиссии по бюджету.
В качестве второго пункта повестки дня председатели комиссий
волостного совета ознакомили членов совета с планами работы
своих комиссий на ближайший год, после чего рабочие планы были
утверждены волостным советом. С представленными планами работы
можно ознакомиться на интернет-странице волости в разделе регистра
документов.
Содержанием третьего пункта повестки дня стало инициирование
отчуждения волостного имущества путём публичных торгов. Волостной совет принял решение о продаже недвижимости в приусадебном
парке Пала и назначил в качестве начальной цены 70 000 евро. Также
решено выставить на продажу недвижимость по адресу ул. Вестница
2 в посёлке Варнья по начальной цене 10 000 евро.
Темой следующего пункта повестки дня стало утверждение Порядка
управления волостью Пейпсияэре. После доклада председателя хозяйственной комиссии Кюллике Куузик с предложениями выступили члены волостного совета. По итогам дискуссии волостной совет утвердил
представленный документ.
Пятым пунктом повестки дня был рассмотрен Порядок оказания
услуг на дому. С докладом выступила заведующая социальным отделом
Рутт Пирги. Поскольку ранее данный документ был проанализирован
советниками канцлера права, то предложений о поправках со стороны
членов волостного совета не поступило. После краткого обсуждения
документ был утверждён.
В качестве отдельного пункта повестки дня состоялась дискуссия
относительно заявления жителей района Вара об образовании Ва-

раского волостного района. После совместного обсуждения члены
совета заслушали выступления председателей комиссий волостного
совета, так как ранее вышеупомянутое заявление было рассмотрено
на заседаниях всех комиссий. На общем фоне превалировало мнение о том, что новая волость работает слаженно, как единое целое,
и нет необходимости в образовании отдельного волостного района.
Члены волостного совета поддержали предложение Мадиса Ави о
необходимости организовать встречу с представителями местной
общественности. Поскольку волостному совету не был представлен
проект решения, то договорились о том, что процедура голосования и
принятия волостным советом конкретного решения может состояться
после того, как заявители составят проект решения с приведением
обоснований и результатов анализа ситуации. Но прежде должна состояться встреча членов совета с представителями местной общины
для рассмотрения дела по существу.
Следующим пунктом повестки дня стало изменение уставов детских
садов Коза, Алатскиви и Вара. Необходимость внесения изменений
была обусловлена объединением волостей.
Темой восьмого пункта повестки дня стало назначение Сергея
Тяпси на должность служащего по вопросам охраны правопорядка. В
настоящее время Сергей Тяпси занимается производством по делам
о проступках. В обязанности служащего по вопросам охраны правопорядка входит надзор за соблюдением требований правовых актов,
а также назначение денежных штрафов в случае их игнорирования.
Кроме того, волостной совет назначил Свена Сярки представителем совета для участия в рабочей группе по составлению общей
планировки волости; выдал разрешение на участие в общей закупке
электроэнергии и автомобильного топлива; утвердил кандидатуру
Юлии Долгоруковой, директора Колкьяского детского сада и основной
школы, в качестве нового члена комиссии по образованию вместо Елены Лавровой; принял решение о продлении на 10 лет договора аренды
помещения алатскивиской аптеки, заключённого с предпринимателем
— физическим лицом Тийной Ярси.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ,
Председатель волостного совета Пейпсияэре

Время идет своим чередом...
Настало лето – время подводить итоги уходящего учебного
года. Поверьте, как в Калластеской школе, так и в детском саду
время не стояло на месте.
Закончился учебный год, для
кого-то на «отлично», а для кого-то закончился „и слава Богу“.
Школьная жизнь ведь как шоколад: то горькая из-за двоек и
обид, то сладкая от неожиданных
пятёрок и побед, а то и вообще
с «начинкой», так как, помимо
учёбы, в школе проходят разные
мероприятия.
И проходили эти мероприятия в течение всего учебного
года, как внутришкольные, так
и на уровне республики. Школа и
детский сад провели совместные
мероприятия, такие как: «Школа
гномов», праздник для мам и экскурсия в зоологический музей.
Кроме этого, в День друзей наши
детсадовцы съездили в гости в
Колькья и еще раз убедились в

том, что мы настоящие друзья!
Мы благодарим гостеприимный
коллектив детского сада Колькья.
В школе уже стала традиционной масленичная ярмарка, на
которой дети могут показать свое
мастерство как в приготовлении
различных сладостей, так и в
умении преподнести и продать
свой товар. Этот день в нашей
школе можно смело назвать
«праздником живота» – столько
разных вкусностей здесь можно
было попробовать.
В День гражданина на интеллектуальную игру мы пригласили
учеников из школ Тарту, Муствеэ
и Колькья. Нелегко далась победа
нашим ребятам, но, как говорят,
дома и стены помогают!
Кульминационным мероприятием в этом году была традиционная Неделя Чудского озера, в
рамках которой ребята съездили
на экскурсии, задумались о том,
какой экологический след остав-

ляет на Земле каждый из нас и
все человечество. И знаете, стало
немного грустно... Мы хотим
жить слишком роскошно и не
задумываемся о последствиях.
Кроме этого, ребята узнали о
влиянии пищевых добавок на
юный организм, но сильно не
расстроились и, к сожалению, с
прежним удовольствием продолжают употреблять газированные
напитки и чипсы. Но мы всетаки надеемся, что в меньшем
количестве.
На заключительный день
Недели Чудского озера, «День
советов,» к нам приехали представители из многих школ: Алатскиви, Вара, Тарту, Кохтла-Ярве,
Муствеэ и Тамсалу. Весело и
познавательно прошел этот день.
Ребята общались с представителями службы спасения, Красного креста, пограничниками
и охотником. С удовольствием
пообедали на свежем воздухе и

в заключении создали дерево из
советов, которые насобирали в
течение дня. День был солнечный, и настроение у всех было
отличное! Гости уехали с желанием вернуться в следующем году.
В конце хочется поблагодарить
всех ребят, которые закончили
учебный год на «хорошо» и
«отлично», поздравить выпускников детского сада и школы,
пожелать успехов и хорошего
летнего отдыха всем ученикам
и учителям. До встречи в новом
учебном году!
ЛАВРОВА Е.В
директор школы и
детского сада

Обращение со сточными водами на частных
земельных участках
Постановлением волостного
управления Пейпсияэре № 28 от
30 мая 2018 г. введены в действие
Правила волости Пейпсияэре
по локальному обращению со
сточными водами и их вывозу (с
документом можно ознакомиться
на интернет-странице Riigi Teataja
или по адресу http://peipsivald.
ee/eeskirjad-ja-korrad). Согласно
установленным правилам, для
сбора сточных вод на территории волости разрешается использовать только герметичные,
сертифицированные контейнеры
для сбора или индивидуальные
очистители. В местах, где имеются трубопроводы центрального
водоснабжения и канализации, в
том случае, если канализационная система частного земельного
участка не соответствует требованиям, собственник или владелец
данного участка обязан присоединиться к системе центрального
водоснабжения и канализации.
Для присоединения к системе

центрального водоснабжения и
канализации следует связаться
с представителями AS Emajõe
Veevärk по телефону 731 1840,
электронной почте evv@evv.ee
или воспользоваться формой
обратной связи на сайте www.
evv.ee.
Три наиболее распространённых способа локального обращения со сточными водами — это
использование контейнера для
сбора загрязнённой воды, обустройство септика или наличие
индивидуального биологического
очистителя. Последний предпочтителен в сравнении с септиками
или контейнерами для сбора, поскольку действие биологического
очистителя похоже работу собственной водоочистной станции
— микроорганизмы растворяют
имеющиеся в сточной воде органические вещества, очищая тем
самым загрязнённую воду.
П р ед п ри я т и е A S E m aj õ e
Veevärk построило соответст-

вующие современным требованиям пункты присоединения к
системам центрального водоснабжения и канализации на
границах земельных участков,
расположенных в городе Калласте на улицах Стаадиони, Айа, 1
Мая, Оя, Сыпрузе, Раху и Октообри. Если земельный участок не
оснащён надлежащей системой
канализации, то собственник
обязан подать заявление о присоединении к системе центрального водоснабжения и канализации
города Калласте.
Запрещено разбрасывание
или закапывание содержимого
сухих туалетов (фекалий) на
территории города Калласте,
в посёлке Алатскиви, в деревнях Нина, Роотсикюла, Кооза и
Вара, а также в посёлках Колкья,
Казепяэ и Варнья. Вместо этого
следует заказать услугу ассенизации у предприятия, имеющего
соответствующее разрешение.
В волости Пейпсияэре место

приёма сточных вод на очистную
станцию находится в городе
Калласте. Сброс сточных вод в
окружающую среду в не предназначенных для этого местах
строго запрещён. Заказ вывоза
сточных вод у предпринимателя
или предприятия, не имеющего
на это специального разрешения,
является наказуемым деянием.
На участках со слабозащищёнными грунтовыми водами
— Нина, Роотсикюла, Пуси,
Лахе, Лахепера, Колкья, Казепяэ,
Варнья, Сипелга, Савка, КескЛахе, Рийдма, Сабури, Кооза,
Коозалаане, Метсакиви, Тяхемаа,
Торила, Пярсикиви и Ранна, — в
случае, если отсутствует действующая система центральной
канализации, следует использовать контейнеры для сбора или
биологические очистители для
очистки сточных вод.
МАЙМУ АРРО,
специалист по окружающей
среде
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Pala raamatukogu on puhkuseks SULETUD
3. – 17. juuli
2. – 14. august
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

Kutsetunnistusega korstnapühkija

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

Pikaajalise töökogemusega korstnapühkija

URMO PENDER

PeipsiääreTeataja
PeipsiääreTeataja

pakub teenust ja kütteseadmete
pisiremonti Peipsiääre vallas.
Tel (+372) 520 1565

KALLASTE APTEEGI JA SELLE HARUAPTEEKIDE
SUVINE TÖÖGRAAFIK

Kallaste apteek on avatud:
E-R
L
P-

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Alatskivi kirikus toimuvad pühapäeviti
kell 12.30.
• 1. juulil kell 12.30 jumalateenistusele on oodatud alates 15.
eluaastast kõik leeriõppusest osavõtu soovijad suvise leerigrupi töö
alustamiseks.
Annetusi ja liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK Alatskivi
koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Font- Vladimir Script
• 29. juunil kell 19.00 Kodavere kirikus V Peipsimaa orelifestivali

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
MAI / JUUNI 2018
VALENTINA PAHHOVA
HEINO TROLLA
ZINON RATMAN
GRIGORI POLJAKOV
MART JONAS
NATALIA KAJALINA

19.03.1957 – 20.05.2018
08.04.1927 – 22.05.2018
28.06.1939 – 29.05.2018
09.11.1954 – 06.06.2018
31.07.1939 – 08.06.2018
08.09.1935 – 11.06.2018

kontsert-teenistus; orelil Saltanat Abilkhanova (Kasahstan).
• 1. juulil kell 10.30 jumalateenistusele on oodatud alates 15.
eluaastast kõik leeriõppusest osavõtu soovijad suvise leerigrupi töö
alustamiseks.
• 7. juulil kell 17.00 Kodavere kirikus kontserdisarja „Hoia, Jumal,
Eestit!“ kontsert-teenistus; orelil Pille Metsson ja Erik Rajamäe (Eesti).
• 3. augustil kell 19.00 Kodavere kirikus kontsert-teenistus; orelil
Baiba Betlere (Läti).
Annetusi ja liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK Kodavere Mihkli
koguduse a/a EE331010102029040007

Font- Vladimir Script

9.00 – 16.00
10.00 – 13.00
SULETUD

Pala haruapteek on avatud:
01.06 - 16.06.2018
02.07 - 14.07.2018
06.08 - 18.08.2018
Tavagraafiku alusel avatud alates
10.09.2018

Koosa haruapteek on avatud:
01.06 – 17.06.2018
03.07 - 14.07.2018

07.08 - 18.08.2018
Tavagraafiku alusel avatud alates 11.09.2018

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

