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Peipsiääre vallas
DETSEMBER 2019
R, 20. detsembril kell 14.30 laste jõulupidu Kolkja rahvamajas
R, 20. detsembril kell 18.00 Alatskivi Kooli jõulukontsert Alatskivi kirikus
L, 21. detsembril kell 13.00 jõulupidu Kokora külakeskuses
L, 21. detsembril kell 20.00 aastalõpu retrodisko Kokora külakeskuses
P, 22. detsembril kell 12.00 jõululaat Kallaste noortekeskuses
R, 27. detsembril kell 13.00 aastalõpupidu Assikvere seltsimajas
L, 28. detsembril kell 19.00 aastalõpupidu „Hääd teed, 2019!“
Pala kultuurimajas
L, 28. detsembril kell 20.00 meeleolukas aastalõpupidu Alatskivi lossis
T, 31. detsembril kell 21.00 aastavahetuspidu „Tere tulemast, 2020!“
Ranna rahvamajas

JAANUAR 2020
K, 1. jaanuaril kell 02.00 uue aasta disko Kolkja rahvamajas
R, 3. jaanuaril kell 11.30 näituse „Kodavere kihelkonna vallad ja vallamajad“
avamine Peipsiääre vallamajas
T, 7. jaanuaril kell 13.00 jõulud pere ringis Kolkja rahvamajas
R, 10. jaanuaril kell 20.00 jõulupidu Kolkja rahvamajas
L, 11. jaanuaril kell 16.00 tsirkuseetendus "Fantastiline planeet" Vara
kogukonnakeskuses
L, 11. jaanuaril kell 19.00 uusaastapidu Kallaste kooli aulas
E, 13. jaanuaril kell 13.00 Valga linna pensionäride ühingu Oduvantšik
„Püha kontsert“ Kolkja rahvamajas
T, 14. jaanuaril kell 19.00 Tartu Akadeemilise Meeskoori uusaastakontsert
Alatskivi lossis
Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987

Vallavolikogu ootab kandidaate
Peipsiääre valla aukodaniku tiitlile
Peipsiääre vallavolikogu ootab ettepanekuid
Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamiseks 2020.
aastal. Ettepanekuid valla
aukodaniku tiitli omistamiseks saab esitada vallakantselei kaudu hiljemalt
15. jaanuariks kell 10.
Ettepanekuid aukodanikuks nimetamise kohta
on õigus esitada vallavalitsusel, selle allasutustel,
volikogu komisjonidel, kõigil valla elanikel ning valla
territooriumil tegutsevatel
ettevõtetel, ühendustel ja
organisatsioonidel.
Taotlused palume esitada kirjalikult Peipsiääre
vallakantseleile aadressil
Tartu mnt 4, 60201 Alatskivi alevik või e-posti aadressil vald@peipsivald.ee.
Ettepanekus peavad
olema ära märgitud
järgmised andmed:
1) taotleja andmed (nimi,
elu- või asukoht, tegevusala);

Peipsiääre valla teenetemärk ja tunnuskiri 2019.

2) aukodanikuks
esitatava andmed (ees- ja
perekonnanimi, elukoht,
tegevusala, varasemad
autasud, töökoht);
3) vallale osutatud teenete kirjeldus;

Foto Viktoria Arro

4) aukodanikuks kandideerimise nõusolek.
Peipsiääre valla teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on valla kõrgeim aumärk, mida antakse Eesti
Vabariigi kodanikele või
välismaalastele Peipsiääre

vallale osutatud eriliste
teenete eest. Teenetemärk
antakse üldreeglina üle
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel. Teenetemärgi
andmise otsustab vallavolikogu.

Rahulikku pühadeaega ja toredat

aastavahetust!

PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
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LUMETÕRJE
PEIPSIÄÄRE
VALLAS
ALATSKIVI

Töid teostab: FIE Enn Lõhmus, Tel (+372) 506 1779

ALATSKIVI
ALATSKIVI
Töid teostab: Friendsland OÜ, Tel (+372) 523 8091

Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere

Alatskivi
alevik,
Alasoo,
Haapsipea, Linaleo,
Passi, Ronisoo,
Torila, Kuningvere,
Tõruvere, Väljaküla Kõdesi, Nina,
Peatskivi,
Päiksi,
ALATSKIVI
Töid teostab:Rootsiküla,
Friendsland OÜ, TelSavastvere
(+372) 523 8091 –
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi, Tedreküla,
FIE
Enn
Lõhmus,
tel
506
1779
Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu
VÄLGI PIIRKOND
Töid teostab: Metsapoolt OÜ, Tel (+372) 515 9294
Haapsipea,
Linaleo,
Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere,
Töid teostab: Paul Riispere, Tel (+372) 521 5003
VARA PIIRKOND
Väljaküla – Friendsland OÜ, tel 523 8091
KOOSA PIIRKOND

Töid teostab: Koosalaane OÜ, Tel (+372) 513 8927

Kesklahe,
Lahepera,
Naelavere,
ASSIKVERE-NÕVAKokora, Lahe,
Töid teostab:
Palmet OÜ, Tel
(+372) 5564 0485
Orgemäe,
Padakõrve,
Pusi,
Riidma,
Rupsi,
Töid teostab: Mandlisalu OÜ, Tel (+372)Saburi,
515 9294
PALA-TAGUMAA
Savimetsa,
Sudemäe,
Toruküla,
Virtsu
TöidTedreküla
teostab: AT Maagrupp
OÜ, Tel (+372)
521 7945–
SÄÄRITSA-PUNIKVERE
Friendsland
OÜ, tel Töid
523teostab:
8091Kiriltrans OÜ, Tel (+372) 529 2594
PEIPSIÄÄRE
Töid teostab: Peipsiääre valla kommunaalteenistus,
Tel (+372) 5562 7116

KALLASTE

VARA

Välgi piirkonnas – Metsapoolt OÜ, tel 515 9294
Vara piirkonnas – FIE Paul Riispere, tel 521 5003
Koosa piirkonnas – Koosalaane OÜ, tel 513 8927

PALA
Assikvere-Nõva – Palmet OÜ, tel 5564 0485
Pala-Tagumaa – Mandlisalu OÜ, tel 515 9294
Sääritsa-Punikvere – AT Maagrupp OÜ, tel 521 7945

Peipsiääre piirkond – Kiriltrans OÜ, tel 529 2594

KALLASTE
Kallaste linn – kommunaalteenistus, tel 5562 7116

TÄHELEPANU ERATEEDE OMANIKUD!
Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada
tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, kännud,
kraavid jms). Puude oksad, mis võivad tekitada
traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Kui nimetatud tingimused pole täidetud, jätab vallavalitsus
endale õiguse teid, millel esinevad eelpool mainitud
takistused, mitte lumest koristada.
Lumetõrjetööde tegija lepingujärgsete tööüleseannete hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate
hoovide ja platside puhastamine.

PEIPSIÄÄRE

Trükk ja kujundus:
OÜ Vali Press, Pajusi mnt 22,
Põltsamaa 48106 Jõgevamaa
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
jaanuaris 2020

Vallavalitsuse istung 03.12.2019
• Kehtestati Varnja alevikus Kesk tn 1 maaüksuse ja lähiala
detailplaneering.
• Väljastati järgmised projekteerimistingimused: Kauda külas
Remmelga kinnistule elamu projekti koostamiseks, Haapsipea külas Keskmaa kinnistule päikeseelektrijaama projekti
koostamiseks, Vanaussaia külas Vastseuseaia kinnistule
päikeseelektrijaama projekti koostamiseks.
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Vanaussaia külas
Ingeaia kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati järgmised kasutusload: Alatskivi alevikus Jäätmejaama kinnistul jäätmete kogumispunkti kasutusele võtmiseks,
Varnja alevikus Suur tee 62 kinnistul elamu kasutusele võtmiseks.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks seoses avalikes huvides õhuliini ja õhuliini tõmmitsa
rajamisele Peipsiääre vallas Kallaste linnas Oja tänaval.
• Alustati ehitise peremehetuks tunnistamise menetlust ning
otsustati võtta arvele peremehetu ehitisena saun Peipsiääre
vallas Päiksi külas (Maasikmäe 12601:005:0306 kinnistu
kõrval).
• Kooskõlastati Koosa külas Koosa soolaladu kinnistule ja
Kodavere külas Seitsmenda Siimuranna kinnistule rajatavate
puurkaevude asukohad.
• Anti korraldus „Kõdesi külas Kungla kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“.
• Nõustuti Haapsipea külas asuva Keskmaa katastriüksuse
jagamisega 12-ks eraldi katastriüksuseks ja määrati neile
koha-aadressid ning sihtotstarbed.
• Nõustuti Haapsipea külas asuva Lohutaga katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrati neile
koha-aadressid ning sihtotstarbed.
• Nõustuti Naelavere külas asuva Mesikäpa katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrati neile
koha-aadressid ning sihtotstarbed.

VALLAVOLIKOGUS

PEIPSIÄÄRE

Väljaandja: Peipsiääre
vallavalitsus, Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi, Peipsiääre
vald, Tartumaa

VALLAVALITSUSES

TEATAJA

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

Peipsiääre Vallavolikogu novembri istung toimus
27. novembril Kolkja Lasteaed-Põhikooli ruumides.
Volikogu liikmed tutvusid esmalt koolimajaga ning
seejärel toimus volikogu istung, kus oli päevakorras
12 punkti.
• Volikogu kinnitas Peipsiääre valla põhimääruse muudatused. Tegemist oli nii sisuliste kui vormistuslike täiendustega.
Täpsemalt saab muudatuste kohta infot valla kodulehelt leitavatest volikogu istungi materjalidest.
• Otsustati seada vallale kuuluvale Alatskivi alevikus asuvale
Parkla kinnistule hoonestusõigus tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv kasuks uue kaupluse ehitamiseks.
• Järgmise päevakorrapunktiga anti vallavalitsusel luba
sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping Peipsiääre valla
kasuks Tartu mnt 3 kinnistule (praeguse kaupluse kinnistu)
sotsiaalvaldkonna rakendamise eesmärgil 50 aastaks.
• Volikogu nõustus loa andmisega Peipsiääre vallas Kasepää
alevikus asuva Lapinki 1 kinnistu omandamiseks mitte Eesti
kodanikule..
• Volikogu otsustas võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:
- Pala külas Mõisapargi kinnistu alghinnaga 10 000 eurot;
- Põrgu külas Männikuru kinnistu alghinnaga 5000 eurot;
- Tähemaa külas Tünsasalu kinnistu alghinnaga 15 000
eurot;
- Vara külas Õpetajate maja krt 2 alghinnaga 5000 eurot;
- Vara külas Õpetajate maja krt 3 alghinnaga 7500 eurot.
• Volikogu otsustas Riigimetsa Majandamise Keskusele
tasuta võõrandada Praaga külas Otisaarel asuva rajatise (laavu).
• Volikogu vabastas vallavalitsuse liikme kohustustest Endla
Vaarendi ja kinnitas vallavalitsuse liikmeks Jekaterina Tõlnikova.
• Toimus arutelu SA Kallaste Arendus asutamise kohta ning otsustati sihtasutuse asutamise otsus vastu võtta
detsembri kuu volikogus.
Kõikide volikogu materjalidega on võimalik põhjalikumalt
tutvuda valla kodulehel.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

• Lõpetati Lümati külas asuva Liblika katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamise menetlus.
• Nõustuti taotlustest vaba maa riigi omandisse jätmisega riigi
maareservina ja määrati Pusi külas asuvale hoonestamata
maa-alale koha-aadressiks Tartumaa, Peipsiääre vald, Pusi
küla, Pajukalda ning sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa.
• Muudeti Alatskivi alevikus asuva Parkla katastriüksuse
olemasolevat sihtotstarvet (100% transpordimaa) ja määrati
uueks sihtotstarbeks 30% ärimaa ja 70% transpordimaa.
• Anti välja korraldus nr 637 „Maa ostueesõigusega erastamine
Kokanurga külas Muilase“.
• Kiideti heaks Kuusiku kinnistu, Kaideoja kinnistu ja Kõbjatalu
kinnistu hajaasustuse programmi toetuslepingute täitmise
aruanded.
• Rahuldati taotlus Ranna külas asuva kinnistu osas korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta.
• Kinnitati Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase või lapse
kohta 2020. eelarveaastal.
• Eraldati Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve reservfondist
1480 eurot SA-le Alatskivi Loss lossi järvepoolse terrassi
avariiremondiks.
• Anti sihtasutusele Vara Sport tasuta kasutusse Peipsiääre
vallale kuuluv Mänguväljaku kinnistu, asukohaga Tartu maakond Peipsiääre vald Vara küla, tähtajaga 31. detsember 2025.
• Anti Play Discgolf MTÜ-le luba avaliku ürituse „Lucky Loore
Lõuna-Eesti talvekarikas 2020“ korraldamiseks 4. jaanuaril
2020 algusajaga kell 9.00 ja lõpuajaga kell 17.00 Alatskivi
alevikus lossipargi discgolfirajal.
• Tunnistati kehtetuks Vara Vallavalitsuse 30.11.2012 määrus
nr 3 „Koosa Lasteaia hoolekogu põhimäärus“.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

AMETLIKUD TEATED

Teade detailplaneeringu algatamisest
Peipsiääre vallavalitsuse 3. detsember 2019. a korraldusega nr 628 on algatatud Kõdesi külas Kungla (kat.tunnus
12601:004:0351) katastriüksuse detailplaneering.
Planeering hõlmab Kungla katastriüksust. Planeeritava ala
suurus on ca 1,8 ha. Planeeringu eesmärgiks kinnistu jagamise
kruntideks, maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine,
hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Koostatav planeering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga
ning lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest
lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamiseks.

Peremehetu ehitise arvele võtmine
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 peremehetu
ehitisena sauna Päiksi külas (Maasikmäe kinnistu, kat. tunnus
12601:005:0306, kõrval).
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed 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 4, Alatskivi alevik,
60201 Tartu maakond, vald@peipsivald.ee, tel 730 2370.

Teade detailplaneeringu kehtestamisest
Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 03.12.2019 korraldusega nr 617
Kesk tn 1 kinnnistu detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on kokku 1,3 ha, millest 4551 m2 on Kesk
tn 1 maaüksus ja ülejäänud ala reformimata riigimaa. Planeeringu
eesmärgiks on detailplaneeringuala ulatuses moodustada viis
elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt (puurkaevu tarbeks), kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine üksikelamute ja abihoonete
projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus
planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele,
parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
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Sügis Kodavere pärimuskeskuses
Kodavere pärimuskeskus on Palal üritusi korraldanud alates tänavu veebruari algusest ning tegusad
olid keskuse jaoks ka sügiskuud. Jätkati Rahvakultuuri
Keskuse ja Peipsiääre valla
toetatud üritustesarjaga
„Pääv ei õle pääväle veli“
ning tähistati teisi piirkonna jaoks olulisi sündmusi.
14. septembril oli pärimuskeskuse õuel Sibulatee
puhvetite päeva raames
avatud Kodavere noorte
puhvet „Ae, tulga süümä!“,
mida vedas eest Alatskivi
noortekeskus. Puhvetis
sai proovida vanu Kodavere kandi pärimuslikke
roogasid nagu liistupiirak,
silmailu pakkusid kodaverekeelsed infostendid
ning musitseerisid Alatskivi Kunstide kooli õpilased.
29. septembril tähistasime pärimuskeskuses
mihklipäeva. Osa sai võtta
laastukatuse löömise õpitoast, mida juhendas Taavi
Pirk. Kodavere kihelkonna
vanu ja uusi mänge tutvustas Astrid Tuisk Eesti
Rahvaluule Arhiivist ning
rahvalikke laule kitarri saatel võttis eest Eha Lihtne.
Kuigi väljas ladistas sadada,

13. novembril korraldasid Ergo-Hart Västrik ja
Berit Petolai kalendrisarja
raames Pala kooli 1.–4.
klassi lastele mardi- ja kadrimaskide meisterdamise
õpitoa. Seejärel mängisime
mardi- ja kadripäevapeol
sanditamise koos laulude
ja kommetega kaks korda
ka läbi – kõigepealt tulid
mardid kadridele külla ja
siis vastupidi, läksid kadrid
martide juurde santi jooksma. Iga klassi stiilseim Mart
ja Kadri said preemia ning
ürituse lõpul pakuti kõigile
pidulistele kuivatatud õunu
ja kommi.
Mihklipäeval toimus Kodavere pärimuskeskuses laastukatuse löömise õpituba, mida juhendas
Taavi Pirk. Pildil Ergo-Hart Västrik ja Elina Kalme kätt harjutamas.
Foto Reet Kruup

oli keskuses mõnusalt soe
ja ühine laulmine kosutas
hinge.

10. oktoobril võõrustas
pärimuskeskus seminari
„Mis on vaimne kultuuripärand?“, kus kõnelesid
vaimse kultuuripärandi
asjatundjad Leelo Viita ja
Epp Tamm Rahvakultuuri
Keskusest. Järgnes arutelu
kohaliku kultuuripärandi
teemal, mille tulemusel jõuti arusaamisele, et vaimse

kultuuripärandi nimistusse
tuleb järgmisena esitada
Kodavere pajatuste kõnelemine.

18. oktoobril tähistasime Pala kultuurimajas
Anna Haava 155. sünniaastapäeva luule, laulude
ja tordiga. Kontsert-luuleõhtul "Siiski on elu ilus"
esitasid Anna Haava tekstidele laule Jüri Vaino, Anna-Maria Vaino, Ave Maria
Sild, Merle Müür, Merike

Jaanisk, Made Ritsing, Viktoria Luptova ja Aivar Kokk.
Pala piirkonna kuulsaimast
poetessist kõneles Doris
Kareva ning tema luulet
ja proosat lugesid Linda
Olmaru, Berit Petolai, Leili
Lind, Kadi Kivilo, Margit
Soieva, Helgi Vaga ja ErgoHart Västrik. Meeleolukat
ja rahvarohket sünnipäevapidu toetas lisaks vallale
ka Kultuurkapital.

28. novembril toimunud
Kodavere kiäle videvikutunnil meenutasime pärimuskeskuses Elle Pintsoni
eestvedamisel soome keeleteadlase Lauri Kettuse
(1885–1963) uurimisretki
Kodavere kihelkonda, mille
algusest möödus tänavu
110 aastat. Vaatasime Ann
ja Andrus Kilgi filmi “Kettunen ja Kodavere murrak”
(2013) ja kõnelesime kodavere keele hetkeseisust.
Nautida sai ka osalejate
valmistatud imemaitsvaid
küpsetisi.
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Tänavuse advendiaja
juhatas sisse kalendrisarjas
1. detsembril koos vallaga
korraldatud ansambel Triskele kontsert „See jõuluaeg
on rõõmust suur“ Alatskivi
lossis. Kontserdil kõlasid
jõuluaega sobivad eesti
rahvakoraalid ja laulud
Helme organisti Gustav
Swahni noodivihikust aastast 1774. Oma seadetes
ühendas Triskele rahvapärase laulmismaneeri,
eesti rahvapillid ja varajase
muusika instrumendid.
Kuulajate hinnangul sobis
seekordne muusikavalik
mõisainterjööri väga hästi.
Pärimuskeskuse esimesele tegevusaastale
tõmmati joon alla 16. detsembri hommikul keskuse
õuel, kuhu koguneti laulma
jõululaule ja kuulda sai
Kodavere jõulukommetest.
Sellele järgnes tindipiiraka valmistamise õpituba
Kadrina mõisas Rutt Pirgi
juhendamisel.
Kodavere pärimuskeskus tänab kõiki tänavusi
toetajaid ja ettevõtmistes
kaasalööjaid!
ERGO-HART VÄSTRIK

Kodavere Pärimuskeskuse
juhatuse esimees

Koosa rahvamaja ja noortekeskuse kibekiire aastalõpp

Aasta viimased kuud võib
lugeda õnnestunuks, põnevaid tegevusi ja üritusi on toimunud nii rahvamajas kui ka noortekeskuses.

Oktoobri alguses läks
käima Kohaliku Omaalgatuse programmi projekt nimega „Terved ja elujõulised
Koosa eakad“, mille raames
toimus kolm mõnusat koosviibimist, mille keskmes
olid eakad ja nende heaolu.
Esimese sündmuse sidusime rahvusvahelise eakate
ja vaimse tervise päevaga.
Selle raames külastas meid
Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud-lektor Merle
Varik, kes arutles üheskoos
külalistega vaimse tervise
teemadel. Lustlikku meeleolu hoidis kontsertansambel Laine. Teisel üritusel
pöörasime tähelepanu füüsilisele tervisele. Nii toimuski Eva Kouhia juhendamisel
seltskonnatantsu õpituba,
mis osutus niivõrd huvipakkuvaks, et on planeeritud
jätkuüritus 29. jaanuaril
kell 14, kus saab õpetaja
juhendamisel samuti erinevaid tantsustiile harjutada.
Lisaks õpitoale rõõmustas

meid ilusa tantsumuusikaga
ansambel Domino.
Kolmanda sündmuse
sidusime jõuluajaga ja selle
eesmärgiks oli turgutada
sotsiaalseid oskusi, mistõttu mängisime erinevaid
seltskondlikke mänge. Muusikalist vahepala pakkus
jõuluhõngulise kontserkavaga Siiri Känd. Kolm sündmust olid igati õnnestunud
ning osalejad tänulikud ja
rahulolevad.
Lisaks eelnevalt kirjeldatud Kohaliku Omaalgatuse
programmi projektile saadi
rahastust ka KOP-i 2019.
aasta sügisvoorust, et uuendada Koosa rahvamaja helija valgustehnikat. Uuendused saavad teoks 2020.
aasta esimestel kuudel.
Kuid rahvamajas toimus ka muud põnevat.
16. novembril tähistasime
peoga meestepäeva, kus
esinesid PoleMotioni postitantsijad ja Rahvabänd
2017 saatest tuntust kogunud Elumees. Peomeeleolus
külastajad valisid endi seast
välja ka parima elumehe ja
elunaise. Koosa rahvas on
tõeline peorahvas ja seegi pidu näitas, et tantsida
võiks hommikuni!

Jõuluaja avasime Koosal I advendipühapäeval.
Süütasime kuuse juures
küünlad ja nautisime rahvamajas Koosa Külateatri
lühietendust „Kuulujutt“.
Aitäh rohke osavõtu eest!
14. detsembril tähistasime
jõule Koosa rahvamajas
klaasimaali ja voolimismassist jõuluehete valmistamise õpitubadega. Kõik
valmistatud kingid said
osalejad endale koju kaasa.
Noortel on aasta viimastel kuudel olnud samuti
rohkelt lustimist. Oktoobrivaheaja mitmekesine programm võimaldas külastada
nii Koosa raamatukogus
toimuvat Harry Potteri stiilipäeva kui ka Tartu koduta
loomade varjupaika. Sel
vaheajal pöörasime eriliselt
tähelepanu koduloomade
teemale ehk loomapidamisega kaasnevale vastutusele. Teema raames külastas
noortekeskust noorsootöötaja Merlini koer Poiss.
Lisaks korraldasid noored
Sandra ja Alina laste sügisdisko. Soov ise üritusi
korraldada on niivõrd populaarseks kujunenud, et
3. detsembril korraldasid
ka Alisa ja Angelina laste
talvedisko. Ürituste korral-

Seltskonnatantsu õpituba.

damisega õppisid noored
uusi eluks vajalikke oskusi.
Noortekeskuse jõulupidu toimus 17. detsembril ja
selle raames õpetas meile
kogukonnaliige Liina piparkoogitaigna tegemist,
millele järgnes nobe piparkookide küpsetamine ja
kaunistamine. Üllatuslikul
kombel külastas meid ka
jõuluvana ja õhtu lõpetas
2018. aastal populaarne
jõulufilm „Eia jõulud Tondikakul“.
Suur aitäh kõikidele
aktiivsetele osavõtjatele!
Imeilusat jõuluaega ja
meeleolukat aasta lõppu,
soovib Koosa noorteklubi
naiskond!

Foto Eva-Kristi Hein

Tartu koduta loomade varjupaiga külastus.
EVA-KRISTI HEIN

kultuuri- ja noorsootöö korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

Foto Eva-Kristi Hein
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Pühade-eelne ajakulg Koosa raamatukogus
Aasta sammub vaikselt
lõpu poole, toimetused
muutuvad aina jõulumaigulisemaks ning praegu on
periood, mil tuleks võtta
aega ka lihtsalt rahulikult
tiksumiseks. Sest ega see
tormamine ja rabelemine
kuskile ei vii, küllap karud ja siilid juba teavad
seda vana tarkust, et just
talveuni on see, mis mõjub
loomingulise impulsina.
Mitte aga pidev kiirustamine ja rapsimine. Ka raamatukogus oleme talvisele
tubasele ajale kohaselt
korraldanud rahulikemaid
ja hubaseid olemisi, andes
ruumi iseenda mõtetele
ja piiludes inimese sisemusse.

20. novembril veetsime ühe toreda pärastlõuna lihtsa ja ilusa luule
ning elulise proosa seltsis:
külas käis kirjanik Anneli Lamp Jõhvi vallast,
kes rääkis paeluvalt ning
hoogsalt nii oma raamatutest kui elust üleüldisemalt. Anneli Lambi luuleraamat “Troopikamaja
kärbeste osakond” ning
proosateos “Joosepi naised” on meie raamatukogus olemas ning ootavad
laenutajaid. Aitäh kõigile,
kes tulid tol hämaral kolmapäeval raamatukokku
ja said osa vestlusringist!
25. novembril toimus
Koosa lasteaias lõbus kadripäeva videodisko (on
rõõm, et vanad ja uued
traditsioonid käivad ikka
sõbralikult käsikäes!),
enne seda tulid kadrideks
riietunud lapsed aga raamatukokku, kus neid ootas
kadriema ja kadrititt (kes
kõik õnnelikult märjaks
kastis…), et siis üheskoos
kadripäeva kommetest
rääkida ja vana-aja mänge
mängida. Edasi läksime
kadrilaulu saatel lasteaia
saali, kus väiksed arhaili-

Kolkja kelk 2019. 				
Pisikesed tulevased lugejad mänguhoos.

selt riietatud kadrisandid
said proovida, kuidas on
pika valge seelikuga diskotantsu vihtuda. Väikesed
kadrid olid väga nutikad
ja teadsid kadripäevast nii
üht kui teist kaasa rääkida
ja ka mitmeid trikiga mõistatusi küsida. Ei kao see
santimine kuskile!
29. novembril häälestasime end koos kohalike
nobenäppudega advendi
lainele ja meisterdasime
ühiselt jõulupärgi. Sõrmed said kadakaokstest
torgitud, kuid pajuvitsad
paindusid kenadeks rõngasteks ning kaunistusedki said sinna külge sätitud.
Kui märkate Koosa majade
ustel ilusaid jõulupärgi,
siis üsna kindlalt on süüdlaseks pärgade valmistamise õpituba, mis toimus
Koosa raamatukogus.
Novembris jätkasime
koostöös Koosa lasteaiaga
üritustesarja “Raamatukogu reeded”. Lasteaiast raamatukokku külla tulnud
lastega lugesime raamatut
“Lumemees ja lumekoer”
ning vaatasime sama raamatu ainetel loodud joonisfilmi. Südamlik ning
jõuluaega väga hästi sobiv
lugemine-vaatamine, mida
soovitaks kõigile!

4. detsembril toimus
raamatukogus oluline ja
vahva sündmus: pisikeste
tulevaste lugejate pidu,
kus oma isikliku raamatu
“Pisike puu” (eesti lastekirjanduse kullavaramuga) said kätte 20172019 a. Koosa piirkonnas
sündinud lapsed. Eesti
Lastekirjanduse Keskuse
ja kultuuriministeeriumi
koostöös valminud raamat
“Pisike puu” kingitakse
kõigile Eestis sündivatele
lastele ja raamatu saab
kätte oma piirkonna raamatukogust.
Tulevasi lugejaid olid
tervitama tulnud ka lasteaialapsed. Üheskoos
mängiti ja lauldi, mänge
oli juhendama tulnud oma
ala spetsialist, Minni Oras
Tartust. Sellel üritusel sai
mänguliselt küpsetatud
küll vist 10 erinevat kuldset kakku, käidud linnas
rõngassaia järel ja aetud
kuts karja ning sealt ka
koju tagasi - oli väga meeleolukas, hariv ning lustlik
koosviibimine! Suur aitäh
kõigile, kes oma tillukeste
silmateradega kohale tulid
ja kaasa tegid! Kes ei saanud tulla, siis ärge muretsege - teie raamat ootab
teid Koosa raamatukogus,
tulge aga järgi!

Foto Berit Petolai

Rahulikku
jõuluaega
ja ilusaid
lugemiselamusi
uuel aastal

Peipsiääre valla
raamatukogud
Soovime kõigile oma
armsatele lugejatele imelist jõuluaega ja ikka ka
seda, et sel kiirel perioodil
jääks aega ka loomingulise
molutamise jaoks (tsiteerides vanameister Fred
Jüssit)!
BERIT PETOLAI

Koosa raamatukogust

Heategevuslikul kadrilaadal koguti hulgaliselt komme

25.–29. novembril toimus Alatskivi Lasteaias
heategevuslik kadrilaat,
kus arveldamine toimus
kommides. Kokku koguti
47 kg komme, mis kingiti
Tartu Turvakodule.
Käisin sügisel Kuressaares, kus toimub sarnane laat juba mitmendat
aastat järjest. Sealt see
idee tuligi ning mõtlesin
proovida ka oma kogukonnas sarnane ettevõtmine
läbi viia. Ideega tuli uskumatult palju inimesi kaasa. Laadale tõid müügiks
tooteid lasteaia personal ja

lapsevanemad, kohalikud
ettevõtted ja kogukonna
liikmed. Väga palju annetati ka lihtsalt komme
heategevuse eesmärgil
toredate inimeste poolt.
Laada menukaim oli
õnneloos (5 kommi), mis
sai otsa juba enne nädala
lõppu. Laadalt sai soetada
villaseid sokke, salle, küpsetisi, hoidiseid, sibulat,
ehteid, mänguasju, jõulukaunistusi, piparkooke,
patju, lõikelaudu, susse ja
palju muudki.
Soovin tänada kõiki
häid inimesi, kes panusta-

Laada käigus koguti kokku 47 kg komme.

sid selle idee kordaminekusse. Tänu teile saavad
käia päkapikud ka turvakodu lastel ja nende jõulud
on kindlasti magusad.

Foto Claudia Tross

Tänan kogu südamest
Sind, hea inimene!
Kauneid jõule kõigile!
KAI KNUDE
õpetaja

Foto Ahto Sooaru

Kolkja Kelk ja Talveprääznik
ootavad huvilisi sündmuse
ettevalmistamisel kaasa lööma
Kui vähegi jää veebruari alguses Peipsit katmas on,
toimub ka traditsiooniline tõukekelguvõistlus Kolkja Kelk
9. veebruaril. Ikka Kolkjas, Peipsi jää peal. Lisaks üksteiselt mõõdu võtmisele plaanis ka motoriseeritud kelkude
võiduajamine, karakatisõidud, loodetavasti ka hobusõidud
ja saunad otse jääl. Ehitame sarnaselt eelmise aastaga
jääle toiduridaküla, kuhu ootame oma väljapanekuga ka
kohalikke head-paremat pakkuma (nii suppe, pirukaid
kui kooke ja jooke).

Üleskutse piirkonna elanikele!
Kui soovid osaleda ürituse ettevalmistamisel ja korraldamisel vabatahtlikuna, anna endast märku info@
sibulatee.ee
Kui soovid osaleda ürituse ajal omatehtud hea ja
paremaga toiduridakülas, siis anna endast märku
must.kylli@gmail.com
Kui soovid esineda üritusel (tantsu, laulu, mustkunsti või mõne muu etteastega), anna märku
reet.kruup@peipsivald.ee
Kui soovid osaleda motoriseeritud tõukekelkude
võiduajamisel, anna märku info@sibulatee.ee
Loome üheskoos lõbusa talvesündmuse!
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Õppepäev Tartu ja Tartumaa ettevõtetes
18. novembril toimus
8. ja 9. klassi õpilaste õppekäik Tartumaa ettevõtetesse
projekti „Ettevõtlusõppe ja
ettevõtlikkuse arendamine
Juhan Liivi nim Alatskivi
Koolis“ raames.

Kõigepealt tutvusime
Tartu Lennujaama tööga.
Paljud inimesed ei teagi, et
Tartust saab kord päevas
lennata Helsingisse ja tagasi. Lennujaamas on eraldi
ilmajaam, kus saab jälgida
sademeid, õhurõhku, tuult
ja pilvisust. Eriti huvitav oli
teada saada, kuidas lennujaamas linde peletatakse.
Linnud on lennukitele suureks ohuks ja sellepärast
hirmutatakse neid eemale
kõvade paukudega. Tartu
Lennujaamas on võimalik
teha ka huvilende. See maksab 70 eurot kolmele inimesele 10. minutiks. Nägime
lennukeid, helikoptereid,
rajakorrastuse masinaid ja
tuletõrjeautot.
Järgmisena külastasime Viinamärdi talu Nõo
vallas Luke külas. Nägime
lambakasvatust ja saime
maitsta lambapiimajuustu.
Saime teada, kuidas lambaid lüpsiplatsil lüpstakse.
Lambad võtavad lüpsiplatsil
järjekorda vastavalt sellele,
milline on nende iseloom.
Aktiivsemad trügivad ette
ja tagasihoidlikumad hoidu-

Õppekäik Kroonpress AS 18.11.2019.					

vad tahapoole. See oli meile
kõigile uudiseks.
Nüüd siirdus 8. klass
Tartus asuvasse Disaintekstiili OÜ-sse ja 9. klass
Kroonpress AS-i. Disaintekstiili OÜ oli armas väike
ettevõte, kus valmistatakse
jalgratturitele ja suusatajatele spordiriideid. Üllatas
see, et nende riideid on
endale tellinud väga paljud
kuulsad inimesed. Näiteks
Kersti Kaljulaid, Tanel Padar, Raivo E. Tamm ja paljud
teised. Üks spordisärk on
valmistatud isegi Rooma
paavstile.
Kroonpress AS on ettevõte, kus trükitakse ajalehti
ja ajakirju. Kõige rohkem
pakkus huvi trükkali amet,
sest see töö nõuab kõige
rohkem oskusi ja kogemusi.
Üllatas see, et ettevõttes
töötab 270 inimest, kuigi

enamiku tööst teevad ära
masinad.
Puitpaneel OÜ-s jäi eelkõige meelde see, kuidas
puidutööstuses arvestati
väga keskkonnaprobleemidega. Saime teada, kuidas
puitu kokkuhoidlikult kasutada majade ehitamiseks.
Nägime, kuidas suured masinad arvutite abil töötavad.
Väga palju oli saepuru.
Päeva lõpuks külastasime restorani Kolm Tilli,
mis asub Tartus Aparaaditehases. Tore oli see, et
saime käia ka restorani
köögipoolel ja tagaruumides. Pitsat küpsetatakse
seal ainult puiduga köetavas ahjus ja seetõttu on see
väga maitsev. Meile pakuti
praadi ja magustoitu, mis
olid väga head ja me saime
kõhud kõvasti täis. Restorani omanikud rääkisid, kui-

Foto Piret Kaur

das asutada oma restorani
või muud ettevõtet ja kui
suur vastutus see tegelikult
on. Paljud lähevad Kolme
Tilli restorani uuesti tagasi,
sest seal oli väga maitsev
toit ja meeldiv teenindamine.
Õppepäevaga jäid
8. ja 9. klassi õpilased väga
rahule. See selgus tagasiside
küsitlustes ja omavahelistes
vestlustes.

Praegune pikk ja pime aeg kohe kutsub üheskoos
midagi toredat ette võtma ja äraolemist mõnusamaks
muutma. Just sel põhjusel kogunesid 28. novembri
õhtul Vara lasteaia Õnnetriinu Mõmmikute rühma
lapsed ja vanemad ühisele pereõhtule. Soojenduseks
läbisid kõik suured ja väikesed Mõmmikud saalis
põneva takistusraja. Oma osavuse sai panna proovile
nii roomamises, tasakaalu hoidmises, rõngastest läbi
pugemises, munaga slaalomiraja läbimises ja täpsusvisetes. Erilist elevust tekitas vanemates nende
endi lapsepõlvest tuttava nostalgilise põrandakeksu mängimine. Lõõgastuseks said osalejad nautida
mõnusat jalatallamassaaži sensoorsetel ketastel.
Kehaliste tegevuste järel suunduti rühmatuppa vaimu virgutama ja taipu teritama. Sel korral toimus
see põhimõttel „muna õpetab kana“ ja lapsed said
vanematele tutvustada uudset digimaailma. Haridusrobotiga Bee-Bot katsetati programmeerimist
ja digitaalse jutupliiatsi ning Jänku Jussi helindatud
raamatute abiga õpiti tähti ja häälikuid kõige ajakohasemal moel. Õhtu lõpetati ühiselt kaetud kohvilaua
ääres maiustades ja väikeste Mõmmikute tarkuseteri
ning humoorikaid ütlusi kuulates. Oli imetore üritus,
mis jääb veel kauaks meelde ja mida loodame kevadel
kindlasti korrata. Peredega koos veedetud kvaliteetaeg on lihtsalt hindamatu!
MÕMMIKUTE ÕPETAJAD

Täname heategevuslikus
jõululoosis osalejaid

ANNE ALA

õpetaja

Õpilased advendihommikul.					

Foto Lenna-Lotte Annuk

üles ehitatud ning keda
oodatakse kaitseväes.
4. detsembril osalesid
meie koolis kuue kooli
meeskonnad Digikiirendi
lõpuüritusel. Koolimeeskonnad tutvustasid oma
arengut Digimaailmas ja
andsid ülevaate kooli arendusprojektist. Lisaks tehtule seadsime uusi sihte järgnevateks aastateks. 2.–5.
klasside õpilased osalesid
Melliste algkool-lasteaias
Tartumaa koolide teatejooksu võistlusel „Tähelepanu, start”.

5. detsembril olid 1.–5.
klassidel külas Juhan Liivi
nim Alatskivi kooli näiteringi lapsed etendusega „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”.
Etendust külastasid ka Vara
lasteaia lapsed ja Pala kooli
õpilased. Suurim tänu näiteringi õpilastele ja juhendaja
Reet Kruubile toreda jõulukingi eest.
Jõulukuu möödus koolis
mõnusas heade tegude tegemise ja koosolemise õhkkonnas. Head advendiaega ja
jõuluootust kõikidele!

väga hea, väga hea ja hea
õppeedukuse eest ning samuti avaldati kiitust osalemise eest kooli õppetundides kõikidel õppepäevadel.
Tunnustati ka KIVA nädala
parimaid osalejaid digiviktoriinis ja plakativõistlusel.
Tunnustust jagus ka 4. ja 5.
klasside rahvastepalli võistlustel osalejatele.
3. detsembril külastas
Vara põhikooli "Tagasi kooli" käigus külalisõpetaja
Eesti kaitseväest. 4.–6. klassi õpilased said teada, mida
tähendab laiapindne riigikaitse, kuidas on kaitsevägi

Mõmmikute mõnus õhtu

Projekt on rahastatud
ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate
koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks
muutmiseks”.

Meenutusi advendiajast Vara põhikoolis
Pühapäeval, 1. detsembril süüdati esimene küünal, et tähistada advendiaja
algust.
2 . d e t s e m b e r a l ga s
meie koolis pidulikumalt.
Direktor kuulutas välja advendiaja. Tänapäev on advendiaeg ettevalmistuste
aeg. Advendiaeg on ootuste
aeg enne jõule ja tähendab
„saabumist”. Saab pühadeks
ettevalmistusi teha ja istuda
küünlavalgel, mõtiskleda
olnust ja unistadagi. Kuulasime küünlavalgel mudilaskoori etteastet ja nautisime
õpilasesinduse korraldatud
heategevusliku kohviku
suupisteid. Heategevusliku
kohviku tulu otsustas õpilasesindus annetada loomade heaks – nimelt Tartu
Koduta loomade varjupaigale. Kiidame usinaid lapsi
ja lapsevanemaid, kes kohviku maitsva sortimendi
jaoks vaeva nägid ja kõiki,
kes ostudega ühist ettevõtmist toetasid.
Advendihommikul tunnustati ka I trimestri parimaid õpilasi. Direktor
avaldas õpilastele kiitust

5

SIGNE TENNISSON

Vara põhikooli õpetaja

Heategevuslik jõululoos.

Foto Piret Kaur

7. detsembril 2019 toimus Alatskivi lossi jõuluturul Juhan Liivi nim Alatskivi kooli heategevuslik
jõululoos. Loosi eesmärgiks oli toetada oma kogukonnaga Juhan Liivi nim Alatskivi kooli mälestusraamatu
väljaandmist, mis saab teoks 2021. aastal. Heategevusliku loosi tulemusena kogusime 400 eurot. Laadal
kohtusime paljude inimestega, kes siiralt soovisid
anda oma panust selles ettevõtmises. Jõululoosi
pakkide tegemises osales koolipere, Peipsiääre Vallavalitsus, SA Alatskivi Loss, Liivi muuseum, Alatskivi
raamatukogu, RMK Elistvere loomapark ja kohalikud
ettevõtted: Kroonipuu OÜ, Mesti Tare OÜ, Magasiait
OÜ ning Kivi pood. Jõululoosi aitasid korraldada
9. klassi õpilased Kaili Raja ja Rebecca Kütt. Suur tänu
kõigile kaasaaitajatele.
PIRET KAUR
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Aasta lõpp Pala koolis
21. novembril olid kooli oodatud kõik õpilased
koos peredega, et veeta
mõnus õhtupoolik. Õhtu
algas ühismängude ja
tutvumisega. Gruppides
läbiti koolimajas tegevuspesasid, kus olid erinevad
ülesanded. Koostöös leiti
lahendused nii ajaloo
ajateljel, Kodavere kiilstes ülesannetes, mõistatuste lahendamisel,
kehaga „joonistamises“,
pulkadega kommiveos,
puzzle kokkupanemisel,
tähelepanu- ja osavusmängudel langevarjuga ,
muusikaviktoriinis. Õhtu
lõppes kokkuvõtete ja
ühisrockiga. Täname kõiki kaasalööjaid, perega
veedetud aeg on suurima
väärtus!
27. novembril külastasid õpilased noortekonverentsi "Teed tulevikku,
OKEI!?!". Tartu maa- ja
linnanoortele suunatud
konverents oli sel aastal
karjääriteemaline. Inspireerivad esinejad rääkisid enda kogemustest õppimis- ja karjäärivalikuid
tehes ja andsid hulgaliselt mõtteinet. Tutvusime
erinevate ametitega ja
saime esitada küsimusi.
Oli meeleolukas, hariv ja
mõtlemapanev päev.

27.-29. novembril külastasid õpilased Hiidenkivi sõpruskooli Soomes.
Kaheksa õpilast said oma
inglise keele oskuse proovile panna kolmapäevasel külaskäigul põhjanaabrite juurde. Lisaks
keeleõppele ja kultuuride avastamisele käisime
Fazeri šokolaadivabrikus,
Sealife meremuuseumis
ja avastasime Helsinki
kesklinna. Õpilastele tegi
reisi eriti eriliseks see,
et ööbiti peredes, mis
võimaldas näha Soome
kodust elu lähemalt ja
märgata erinevusi eluga
Eestis. Suurimaks väljakutseks oli ise 1.klassile
tunni läbi viimine. Õpilased õpetasid soomlastele
lihtsamaid eestikeelseid
sõnu, palusid lastel joonistada Eestiga seonduv
pilt või tutvustati Pala
kooli. Reisist jäid kõigile
sisse soojad mälestused
ja uued ülelahe-tutvused.
27. novembril toimus
Tartus XVII koolinoorte mälumängu meistrivõistluste eelvoor. Meie
võistkond koosseisus
Imre Nõmm, Rasmus
Lille, Kairon Põldver ja
Matthias Värv jäid Tartu
Katoliku hariduskeskuse võistkonnaga jagama

I–II kohta ning lähevad
edasi finaali. Eelvoorude
lõpptulemusena jagab
meie kooli võistkond vabariigis 3.-4. kohta. Suur
tänu juhendajale, õpetaja
Liina Ainsalule.
2. detsembri hommikul süütasime kogu
kooliperega 1. advendi
küünlad. 1. klass tervitas jõulukuud väikese
luulekavaga, õpetajad
laulsid ümber jõulupuu
rokkimisest ning direktor
rääkis jõuluaja saabumisest ning tuletas meelde,
et igal ajal on oluline olla
üksteise vastu sõbralik ja
toetav. Iga klass sai omale
ka jõulutuledega väikese
jõulupuu.
4. det semb ril toi musid Palal Peipsiääre
valla meistrivõistlused
korvpallis, kus Pala kooli
võistkond saavutas tubli
II koha. Võistkonda kuulusid Kairon Põldver, Kerdo
Aromets, Kristjan Venno,
Rasmus Lille, Johanna
Aren, Henri Põld, Sebastian Sildver ja Matthias
Värv. Aitäh treenerile,
õpetaja Virge Otsale.
4. detsembril lõppes 4
kuud kestnud DigiKiirendi
koolitus õpetajatele, mida
juhendas Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus.

Õppereis Hiidenkivi sõpruskooli. 				

Detsembrikuu jooksul
oli koolipere kaasatud
erinevatesse jõulukuu
tegemistesse nii koolis
kui ka mujal. Tegutseti
salamisi selle nimel, et
19. detsembril Pala kultuurimajas toimuv Anna
Haava nim Pala Kooli
jõulupidu jääks kauaks
meelde nii lastele endile
kui vaatajatele, kes saali
kogunenud. Teil kõigil on
võimalus meie pingutusi
näha, kui täna Pala kultuurimajja meid vaatama
tulete.
Homme, 20. detsembril ootame külla Tartus tegutseva SPARK Makerlabi
töötubade juhendajaid,
kelle juhendamisel saame valmistada endale

enne jõuluvaheajale minekut kauni kingituse.
Samuti toimub juba traditsiooniks saanud ühine
pidulik jõululõuna.

Foto: Hiidenkivi kool

Imelist jõulukuud!
PALA KOOL

HÄIREKESKUS ANNAB TEADA!
1. märtsist 2020 saab politseid kutsuda vaid numbrilt 112
29. veebruaril 2020
suletakse riikliku otsusega jäädavalt seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber
110. Kuni sulgemiseni
informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest
hädaabinumbrile 112.
Alates 1. märtsist 2020
kõnesid ei suunata ja
automaatteavitus informeerib helistajat, et
number on suletud ja
valida tuleks 112.
Politsei lühinumbri
sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks ja
selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust

saab kutsuda appi nii
politseid, päästet kui ka
kiirabi. See lahendus on
aidanud muuta inimeste
abistamist süsteemsemaks ja kiiremaks.
Üks oluline põhjus,
miks abivajajatel tuleb
eelistada numbrit 112
on kahtlemata kiirus.
„Hädaabinumbrile 112
tehtud kõne tuleb meie
süsteemi ilma suunamise ja automaatteavituseta. Teine ja veelgi
olulisem põhjus on see,
et helistajate täpsem
positsioneerimine on
võimalik vaid hädaabinumbrile 112 valides,“
kirjeldas Häirekeskuse
Lõuna keskuse juhataja
asetäitja Katrin Mikson,

kelle sõnul on oluline, et
teadmine 112 kui ainsast hädaabinumbrist
jõuaks kõikide inimesteni. „Proovime omalt
poolt teha kõik, et probleeme tekiks võimalikult
vähe.“
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba
aastast 2015 ja enamik
abivajajatest on selle
muudatuse juba omaks
võtnud. „Viie aastaga
on lühinumbri 110 valijate hulk langenud 2%
kõikidest kõnedest, mis
Häirekeskusele tehakse.
Kuigi protsentuaalselt
on see Häirekeskusel
tehtavast miljonist kõnest väike hulk, räägime
me hinnanguliselt siiski

maakonnad, kust vanale
politsei lühinumbrile
tehakse 19% kõnedest.
Jõgevamaalt helistatakse peamiselt Jõgeva
vallast, sellele järgnes
Põltsamaal ja Mustvee
vald.
Põlva maakonnast
paistab valimisega silma
Põlva vald, kust tehti
pooled kõikidest maakonna kõnedest.
Tartumaalt on peamiseks vale lühinumbri valijate asukohaks
Tartu. Oma maakonna
enamike valele numbUmbes pooled kõned rile helistajate enamunumbrile 110 tehakse sega paistavad silma ka
Tallinnas ja Harjumaal Valga, Viljandi ja Võru.
ehk Põhja regioonis. Teisel kohal on Lõuna-Eesti

20-40 000 kõnest,“ kir- ja avalikes infokanalites,
jeldab Mikson problee- kus peab olema kirjas
mi tõsidust.
hädaabinumber 112,
mitte muud numbrid.
Olukorra leevenda„Pöörake tähelepamiseks ja veendumaks, nu, et erinevad stendid,
et kõik hädasolijad saa- voldikud, bülletäänid,
vad abi, monitoorib Häi- reisi- ja matkajuhid, turekeskus alates 1. märt- rismitaludes ning hotelsist, kas vale numbri lides olevad meelespead
valinud siiski pöörduvad oleks ajakohastatud.
112 numbrile.
Vale info võib maksta
„Peame olema kind- halvimal juhul kellegi
lad, et keegi ei jää abi- elu,“ ütles Mikson.
ta ja selleks proovime
Lõuna regioonis
veenduda selles, et kõvalitakse politsei
ned jõuaksid siiski abiandjateni.“
lühinumbrit sageli
Ühtlasi paneb Häirekeskus inimestele südamele, et üle vaadataks
erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes
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Peipsiääre valla meister indiacas on
perekond Kook
Teist aastat järjest
võõrustas Koosa Mängude Maja Peipsiääre valla
meistrivõistlusi indiacas,
seekord siis 20. novembril. Sombusel hilissügisesel päeval võistles indiaca
mänguväljakul käesoleval
aastal neli segavõistkonda: Juhututtavad, spordiklubi Juku, Alatskivi ning
võistkond Koogid.
Voolavalt sõbralikus
meeleolus kulgenud
võistlusõhtul võis näha
indiacamänguoskusi igale
maitsele. Kokku mängiti
meistrivõistlustel kuus
mängu ning just õhtu viimases kahes mängus selgusid esikolmiku kohad.
Nimelt kahe kaotusega
spordiklubi Juku ja Alatskivi segavõistkonnad
kohtusid omavahel just
võistluse lõpufaasis ning
väikest eelist pronksimängus omas Juku segavõistkond, kuna nende
kaotused olid ühe punkti
väärilised ehk mõlemad
eelnevad mängud olid
kaotatud 1:2 tulemusega.
Alatskivi segavõistkond
kaotas aga oma eelnevad
mängud tulemusega 0:2.
Seega piisas spordiklubi
Juku võistkonnale ühest

geimivõidust, et tagada
omale meistrivõistlustel
pronksmedalid ning seda
ka suudeti kohe avageimis, kuid mäng kaotati
juba traditsiooniliselt 1:2.
Ühe võidu ja kahe punktiga saavutas Alatskivi
segavõistkond võistlustel
4. koha ning kolme 1:2
kaotusega teenis pronksmedalid meistrivõistlustelt välja spordiklubi Juku

indiaca segavõistkond.
Päeva viimases kohtumises läksid vastamisi
ainult võite tunnistanud
võistkonnad Juhututtavad
ning Koogid. Suurepärast
perekondlikku koostööd
ja kokkumängu pakkus
publikule just segavõistkond Koogid ning neile
kuulus ka päeva viimasest mängus teenitud võit
ning selle tulemusena

Foto Priit Allikivi

kuulus neile Peipsiääre
valla 2019. a meistritiitel
indiacas. Vara piirkonna
võistkond Juhututtavatele
riputati kaela seega hõbemedalid. Peipsiääre valla
meister indiacas segavõistkond Koogid mängis
koosseisus Viljar Kook,
Sander Kook, Veiko Kook,
Annely Kook, Enelin Kook,
Sirle Tollimägi ja noorim
võistleja Kristjan Kook.

Spordiklubi Juku käsipallipoisid käisid mängupraktikat hankimas EMSL Jõud meistrivõistlustel
Veel enne Eesti meistrivõistluste finaalturniiri
otsustavaid mänge osalesid spordiklubi Juku käsipallipoisid 30. november
ja 1. detsember Kehras
Eestimaa Spordiliit Jõud
2020 meistrivõistluste
I etapp käsipallis. Teine
etapp toimub järgmise aasta kevadel 14.-15. märtsil
2020 samuti Kehras.
Esimesel etapil osales
kokku 11 võistkonda ja
spordiklubi Juku võistkonnal tuli kahel päeval kokku
mängida kuus mängu.
Avapäeval kaotati HC
Pärnu/Paikuse ja HC Tallas
1 eakaaslastele ning mängiti viiki HC Viimsi võistkonnaga. Teine võistluspäev kulges edukamalt kui
esimeses mängus võideti
Tallinna Käsipalliakadeemia 2 võistkonda, kuid samas teises mängus kaotati
suurelt HC Tallinn/Mustamäe meeskonnale. Võistluse viimases kohamängus mängiti 9.-10. koha
peale ning antud mängus
saavutati napp võit HC

Peipsiääre vald saavutas
Tartumaa sügismängudel
teist aastat järjest II koha

2019 Tartumaa Sügismängude indiaca I koht.

Peipsiääre valla meister indiacas on perekond Kook. 			

Spordiklubi Juku käsipallipoisid.			

Tallas 2 esinduse vastu,
mis tähendas, et tugeva
tasemega kahepäevane
võistlus lõpetati 9. kohaga.
Võistlusturniirilt tehakse
oma mängust avalikud
järeldused ja minnakse
vastu 14.–15. detsembril juba 2019 Eesti kari-

kavõistluste finaalturniirimängudele 1.–6. koha
peale.
Alatskivi spordiklubi Juku poiste käsipallimeeskond mängis Eestimaa Spordiliit Jõud 2020
meistrivõistluste I etapil
koosseisus Alavar Must,

Foto Kristjan Kallavus

Mairold Nikitkin, MartinNikitkin, Uku Suursild,
Venriko Vulf, Ivan Artamonov, Ranel Pärn, MAthias Alois Katsan, Kristjan
Punder ja Kaur Kruusaauk.
Juhendajad Merilin Must ja
Kristjan Kallavus.
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Foto: Einar Piir

Oktoobrikuu algusest kuni detsembri alguseni toimusid traditsioonilised Tartumaa sügismängud. Eelkõige
Tartumaa omavalitsuste vahelisel mõõduvõtmisel erinevatel spordialadel osales tänavu seitse omavalitsust,
sealhulgas oma võistkondadega ka Peipsiääre vald.
Kokku oli Tartumaa sügismängudel kavas viis erinevat pallimängu spordiala: lauatennis, korvpall, indiaca,
naistevõrkpall ja meestevõrkpall. Peipsiääre vald osales
ainukese omavalitsusena kõigil viiel spordialal, kus kõige
kõrgemad spordialapunktid koguti indiacas. Indiacas
saavutas Tartumaa arvestuses Peipsiääre valla võistkond
napilt esikoha. Lauatennises kogus 4. koha punktid Lauri
Leppik ning naistest 5. koha punktid Anžeelika Tappo.
Meeste korvpallis jäi meeskond 5. kohale, naistevõrkpalli
esindus tuli 6. kohale ning kõige suurema osalusega
meestevõrkpallis lõpetas Peipsiääre valla meeskond 16
võistkonna seas 9. kohaga.
Kokkuvõttes saavutas Peipsiääre vald 2019. a Tartumaa sügismängudel viie ala tulemusena ning seitsme
omavalituse seas kõrge II koha.
Peipsiääre valla esikoha indiacas mängisid välja Martin Vahi, Hendrik Rikand, Alari Ainsoo, Kupo Mets, Gerda
Grossthal ja Mariliis Trei.
Peipsiääre vallavalitsus tänab kõiki võistlustel osalejaid, kes aitasid tulemuslikule lõppkohale kaasa ning
ootab aktiivset kaasalöömist juba järgmistel võistlustel.
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Peipsiääre valla koolispordi meister korvpallis
on Juhan Liivi nim Alatskivi kooli meeskond
Veel enne jõuluaegseid
toimetusi toimusid kolmapäeval, 4. detsembril
Pala spordisaalis Peipsiääre valla koolispordi
meistrivõistlused korvpallis 7.–9. klassi õpilastele.
Võistlustel osales kolm
võistkonda: võõrustajad
A. Haava nim Pala kool
ning neile lisaks Kallaste/
Kolkja lasteaed-põhikooli
koondmeeskond ning Juhan Liiv nim Alatskivi kooli
meeskond. Võistkonnad
mängisid üks kord omavahel läbi, pärast mida selgus
meister.
Kohe esimene mäng
pakkus kõike, mida üks
korvpallimäng pakkuda
suudab, sest väljakul läks
tuliseks andmiseks võõrustaja Pala ja Alatskivi
kooli võistkonna vahel.

Juhan Liivi nim Alatskivi kooli meeskond.

Mäng kulges tasavägiselt
ning juhtrolle mängus jagus mõlemale võistkonnale Tänu viimase veerandi
aktiivsemale mängule ja
tabavamatele visetele suutis Juhan Liivi nim Alats-

Foto Priit Allikivi

kivi kooli meeskond oma
paremuse peale suruda
ning võitis 48:36 Pala kooli
esindust.
Teises kohtumises suutis Alatskivi kooli meeskond alistada ka Kallaste/

Kolkja koondmeeskonna
ning see tähendas, et mõlema mängu võiduga kindlustati endale Peipsiääre
valla koolispordi meistritiitel korvpallis.
Päeva viimases kohtumises võitis ülekaalukalt Pala Kallaste/Kolkja
meeskonda ning A. Haava
nim Pala koolile kuulus
teenitult II koht ning III
koht läks Kallaste/Kolkja
lasteaed-põhikooli meeskonnale.
Peipsiääre valla koolispordi meister Juhan Liivi
nim Alatskivi kool mängis
koosseisus Sander Kook,
Maksim Artamonov, Siim
Noormägi, Andre Pärn,
Martin Punder, Danil Kersontsev, Stanislav Remets,
Ardi Lebedev. Juhendaja
Kristjan Kallavus.

Spordiklubi Juku indiaca segavõistkond
on 2019 Eesti karikavõitja

SK Juku on 2019 karikavõitja indiacas.

Indiaca 2019 Eesti karikavõistlused toimusid
7. detsembril Tartu
ülikooli spordihoones.
Segavõistkondi osales
karikavõistlustel kaheksa, kelle seas ka Alatskivi

spordiklubi Juku esindus.
Võistkonnad loositi kahte
alagruppi, kus spordiklubi Juku segavõistkond
suutis kõiki kolme vastast
Tallinna IK 2, SEMT ja Põlva Telia võistkonda võita

Foto Maarika Jaguson

ning noppis alagrupis 6
punkti. Alagrupi esikoht
tähendas edasi poolfinaalmängu teise alagrupi
segavõistkonnaga Tallinna IK 1. Ka antud mäng
võideti ning tagati pääs

omakorda finaalmängule, kus kohtuti tuttava
alagrupi vastase Põlva
Telia segavõistkonnaga.
Finaalis suutis spordiklubi Juku sarnaselt alagrupimängule oma paremuse
tasavägiselt kulgenud
mängus maksma panna
tulemusega 2:0 ning viimane võit tähendas ka
ühtlasi spordiklubi Juku
segavõistkonna teenitud
2019. aasta Eesti karikavõitu.
Kokku kõik viis indiacamängu võitnud 2019
Eesti karikavõitja spordiklubi Juku segavõistkond
mängis koosseisus: Alari
Ainsoo, Gerda Grossthal,
Kaupo Mets, Liina Mets,
Mariliis Trei, Hendrik
Rikand ja Martin Vahi.
Spordilehekülje
tekstid koostas

PRIIT ALLIKIVI
Peipsiääre valla sporditööspetsialist

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
15.01.2020 kell 19 Koosa rahvamajas

Peipsiääre valla mälumänguturniir I etapp
01.02.2020 kell 10 Pala kooli ümbruses
III Peipsiääre valla talimängud 2020		
09.02.2020 kell 11

Kolkja Kelk 2020

Kolkja/Peipsi järv
			

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee
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С 1 марта 2020 года полицию можно будет вызвать только по номеру 112

Согласно государственному решению, короткий номер 110, использовавшийся до сох
пор для вызова полиции,
закрывается окончательно с 29 февраля 2020 года.
До закрытия номера 110,
система автоматического
оповещения уведомляет
абонентов о переадресации вызова на номер
экстренной помощи 112.
Начиная с 1 марта 2020
года, переадресации вызовов не будет, а абоненты
получат автоматическое
оповещение о том, что
номер закрыт и следует
набрать 112.
Закрытие короткого
номера вызова полиции
завершает государственный проект по созданию
единого номера вызова
экстренной помощи. В
результате этого в Эстонии останется один номер экстренной помощи
112, по которому можно
вызвать на помощь как
полицию, спасателей, так
и скорую помощь. Такое
решение способствовало
систематизации и повышению скорости оказания
помощи людям.
Одна важная причина,
по которой нуждающимся
в помощи людям следует
отдавать предпочтение
номеру 112 – скорость.
«Звонок, сделанный на
номер экстренной помощи 112, поступает в нашу
систему без переадреса-

ции и автоматического
оповещения. Вторая, и
ещё более существенная
причина, заключается в
том, что более точное позиционирование абонентов возможно только при
наборе номера экстренной
помощи 112», – пояснила
заместительница руководителя Южного центра
тревоги Катрин Миксон.
По ее словам, крайне важно, чтобы информация
о том, что 112 является
единственным номером
вызова экстренной помощи, дошла до всех людей.
«Мы со своей стороны
постараемся сделать все,
чтобы проблем возникало
максимально мало".

Вызов полиции по номеру 112 доступен уже с
2015 года, и большинство
нуждающихся в помощи
усвоило эту истину. «За
пять лет количество звонков на короткий номер
110 сократилось на 2%
от общего числа вызовов,
поступающих в Центр
тревоги. И, несмотря на
то, что в процентном отношении это небольшое
количество по сравнению
с миллионом звонков,
поступающих в Центр
тревоги, мы все-таки говорим оценочно о 20 000–40
000 звонках», – описывает
серьезность проблемы
Миксон.
Для смягчения ситуации и получения уверенности в том, что все

Kolkja kelk 2019.

нуждающиеся получают
помощь, Центр тревоги
будет проводить с 1 марта
мониторинг, чтобы выяснить, звонят ли люди, набравшие неверный номер
110, все-таки на номер
112.
«Мы должны быть уверены, что никто не останется без помощи, и поэтому стараемся убедиться в
том, что звонки доходят до
нуждающихся в помощи.
Одновременно Центр
тревоги просит пересмотреть различные информационные материалы
организаций размещения
и публичных информационных источников, в которых должен быть указан
номер неотложной помощи 112, а не какие-либо
другие номера.
«Обратите внимание
на обновление информации на различных стендах, в брошюрах, бюллетенях, путеводителях и
памятках туристических
хуторов и отелей. Неверная информация может

в худшем случае стоить
чьей-то жизни», – сказала
Миксон.
Жители южного региона часто набирают короткий номер полиции Примерно половина вызовов
на номер 110 поступает
из Таллинна и Харьюмаа, то есть из Северного
региона. На втором месте
– уезды Южной Эстонии,
из которых на старый
короткий номер полиции
поступает 19% звонков. В
Йыгевамаа на этот номер
больше всего звонят из
волости Йыгева, затем из
Пылтсамаа и Муствеэ. В
уезде Пылвамаа бросается в глаза волость Пылва,
из которой поступила половина всех сделанных в
уезде звонков. В Тартумаа чаще всего неверный
номер набирают в Тарту.
Большим количеством
звонков на неверный номер отличаются также
жители Валга, Вильянди
и Выру.

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

OSTAN KINNISTU
RUPSI KÜLAS
Võib olla ka hoonestatud.
Tel nr (+372) 518 1549
E-post:lauri@sadvise.ee

Foto Ahto Sooaru

Приглашение принять
участие в подготовке
дня финских саней
Kolkja Kelk и Зимнего
праздника

В начале февраля, если погода будет благосклонной
и водная гладь Чудского озера хотя бы частично покроется льдом, вновь состоится традиционный санный
марафон. Мероприятие запланировано на 9 февраля и
пройдёт, как обычно, в Колкья, на льду Чудского озера.
Помимо гонок на финских санях в программу включены
состязания на моторизованных санях, заезды на «каракатицах», а также катание на лошадях и возможность
попариться в сауне, установленной прямо на льду.
Как и в прошлом году, на льду озера появится рядовая
продовольственная деревня – предлагаем местным жителям принять активное участие и предложить гостям
праздника полакомиться вкусными блюдами домашней
кухни (супы, пирожки, пирожные, напитки и пр.).
Пригшлашаем местных жителей к сотрудничеству!
Если желаешь принять участие в подготовке и проведении мероприятия в качестве добровольца, сообщи
об этом info@sibulatee.ee.
Если желаешь на время праздника стать одним из
торговцев продуктовой деревни и предложить гостям
блюда собственного приготовления, то сообщи об этом
must.kylli@gmail.com.
Если желаешь принять участие в культурной программе мероприятия (танцевальные и песенные номера,
фокусы и прочие выступления), то сообщи об этом reet.
kruup@peipsivald.ee.
Если желаешь стать участником соревнований на
моторизованных финских санях, то сообщи об этом info@
sibulatee.ee.
Давайте вместе подготовим и проведём весёлый
зимний праздник!
Сеть сотрудничества «Луковый путь»
и волость Пейпсияэре

Kokora Kandi
Külaselts rendib

välja ruume
• sünnipäevadeks,
• seminarideks,
• koolitusteks.
Olemas vajalik
tehnika ja kööginurk.
Info tel 5684 5020

10

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 11• Detsember 2019

В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Ноябрьское заседание волостного совета Пейпсияэре состоялось 27 ноября в помещении Колкьяского детского сада – основной школы. Депутаты
ознакомились со школьным зданием, после чего
состоялось заседание, в повестку которого было
включено 12 вопросов.
• Волостной совет утвердил изменения устава волости Пейпсияэре. В их числе – как существенные
поправки, так и формальные дополнения. С более
точной информацией по поводу внесённых изменений можно ознакомиться на домашней странице
волости Пейпсияэре в разделе, где представлены
материалы заседаний волостного совета.
• Принято решение об установлении права застройки на принадлежащий волости участок Паркла,
расположенный в посёлке Алатскиви, в пользу
Тартуского потребительского кооператива с целью
возведения нового магазина.
• Волостное управление получило разрешение заключить договор об установлении права застройки в
пользу волости Пейпсияэре на объект недвижимости
по адресу Тартуское шоссе 3 (в настоящее время это
здание магазина) сроком на 50 лет с целью использования данного объекта для нужд социальной сферы.
• Лицу, не имеющему гражданства Эстонской Республики, выдано разрешение на приобретение земельного участка по адресу ул. Лапинки 1 в посёлке
Казяпяэ.
• Волостной совет решил выставить на продажу
путём проведения публичных письменных торгов
следующие объекты недвижимости:
- участок Мыйзапарги в деревне Пала, начальная
цена – 10 000 евро;
- участок Мянникуру в деревне Пыргу, начальная
цена – 5 000 евро;
- участок Тюнсасалу в деревне Тяхемаа, начальная
цена – 15 000 евро;
- квартира № 2 в Учительском доме, расположенном в деревне Вара, начальная цена – 5 000 евро;
- квартира № 3 в Учительском доме, расположенном в деревне Вара, начальная цена – 7 500 евро.
• Депутаты приняли решение о безвозмездном
отчуждении Центру управления государственными
лесами сооружения (навеса), расположенного в Отисааре, деревня Праага.
• Волостной совет освободил Эндлу Вааренд от обязанностей члена волостного управления. В качестве
нового члена волостного управления утверждена
кандидатура Екатерины Тыльниковой.
• Состоялась обсуждение вопроса о регистрации
целевого учреждения «Развитие Калласте». Решение
об учреждении этой организации решено принять в
ходе декабрьского заседания волостного совета.

Со всеми материалами заседания волостного совета
можно ознакомиться на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Волостной совет начал приём документов
по выдвижению кандидатов на звание
почётного гражданина волости Пейпсияэре

Волостной совет
Пейпсияэре ждёт предложений относительно
кандидатур на присвоение статуса почётного гражданина волости
Пейпсияэре – 2020. Правление волостного совета
рассмотрит заявки на
выдвижение кандидатов, представленные
через волостную канцелярию не позднее 10.00
часов 15 января 2020 г.
Право представить
кандидата на звание
почётного гражданина
имеют волостное управление и его подведомственные учреждения,
комиссии волостного совета, любой житель волости, а также действующие на территории
волости предприятия,
некоммерческие объединения и организации.
Письменную заявку следует подать в волостную канцелярию
Пейпсияэре по адресу Тартуское шоссе 4,
60201, посёлок Алатскиви или отправить
на электронный адрес
vald@peipsivald.ee.

фото Виктория Арро

Инициаторы присвоения почётного звания
должны указать следующие данные о своём
кандидате:
1) информация о заявителе (имя или наименование, адрес, сфера
деятельности);
2) данные о кандидате на звание почётного
гражданина (имя и фамилия, место жительства, сфера деятельно-

сти, прежние награды,
место работы);
3) описание заслуг
кандидата перед волостью;
4) согласие на выдвижение в качестве кандидата на звание почётного
гражданина волости.
Орден волости
Пейпсияэре является
высшим знаком отличия
за выдающиеся заслуги
перед волостью. К награде могут быть пред-

ставлены как граждане
Эстонской Республики,
так и других государств.
Традиционно церемония
награждения проходит в
рамках торжественного
мероприятия, приуроченного к празднованию Дня независимости
Эстонской Республики.
Принятие решения о
награждении орденом
волости Пейпсияэре относится к компетенции
волостного совета.
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UUED VALLAKODANIKUD

KOPLIMETSAGRUPP OÜ

NIKOLAS KIRSIP

Roomikekskavaatoriga pakutavad teenused:

16.11.2019
Vara piirkond

Kaevetööd
• Tiigid
• Kraavid/kuivenduskraavid
• Trassid
• Vundamendid
• ning kõik kaevetööga seonduv
Võsalõikus giljotiiniga
• Võsa eemaldamine põllumaadelt
• Võsa eemaldamne kraavidelt
• Võsa eemaldamne metsasihtidelt
• ning kõik võsalõikusega seonduv

RIKO MÄRTMAN
30.11.2019
Vara piirkond

Väiksemad lammutustööd

Pakume veel lisaks metsamaterjalide väljavedu.
koplimetsagrupp@gmail.com
Kristo +372 555 70 411
Raivo +372 522 36 92
Lulita +372 555 79 245
www.koplimetsagrupp.ee

KUULUTUSED
Müüa:
- karakatitsa VW Passati baasil.
Hind 2700.- Progress-2 paat, hind 450.- Kasse 430 paat, hind 850.Tel 5805 0201

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
20.12 kell 18.00 Alatskivi kooli kontsertteenistus
24.12 kell 16.00 Jõuluõhtu
25.12 kell 12.30 Kristuse sündimispüha
31.12 kell 16.00 Vana-aasta
01.01 kell 12.30 Jeesuse nimepäev ehk uusaasta

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Alates 5. jaanuarist hakkavad jumalateenistused
toimuma koguduse pastoraadis.
EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

ÕNNELA OÜ müüb kohalikku
mett ja mesindustooteid

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS

Ostan vanemat eesti kunsti.
Sobivusel maksan ausat hinda.
Tel 5341 6769 või
info.lercon@gmail.com
Ostan igasugust vanavara.
Pakkuda võib kõike.
Kojukutsed, raha kohe kätte.
Tel 5198 0371.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, e-post: info@est-land.ee

Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
24.12 kell 18.00 Jõuluõhtu
25.12 kell 10.30 Kristuse sündimispüha
31.12 kell 18.00 Vana-aasta
01.01 kell 10.30 Jeesuse nimepäev ehk uusaasta
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

Morte Matuseteenused

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

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

Matuse tervikpaketi
korral 20% allahindlus.
Järelmaksu võimalus.

Suur valik urne ja kirste,

Hind sõltub kogusest.

Kontakt Tarmo Eres 527 4339

OÜ Kroonipuu Torukülas

võtab tööle
KAMINAPUUDE PAKENDAJAID.
Töö soojas ruumis.

kirstud alates 95 eurost.

Surnu korrastus

matusebüroos või ka näiteks soovi
korral kohalikus surnuaia kabelis.

Morte Matuseteenused
FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

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

Tel 514 4532

NARUTO OÜ otsib oma meeskonda
uusi KEEVITAJAID JA METALLITÖÖTLEJAT.

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
NOVEMBER / DETSEMBER 2019
ARVO ARRO

ERIKA VILLIK

16.10.1954 – 06.11.2019

20.05.1928 – 25.11.2019

ROOMET ZIRKEL

RANDO KALDA

01.06.1942 – 15.11.2019

02.12.1987 – 26.11.2019

TIIU PEEDO

LINDA AASMÄE

20.05.1950 – 18.11.2019

15.08.1931 – 04.12.2019

LJUDMILA KAPANTINA

NIKOLAI SKOVLJUK

08.04.1940 – 20.11.2019

05.05.1938 – 04.12.2019

27.10.1948 – 21.11.2019

DETSEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
97 ANASTASIA LEBEDEVA
93 JEKATERINA KROMONOVA
93 HELJU MESIPUU
91 ANNA PAHHURINA
91 LEONORE LATÕŠEVA
90 ANFISA ANI
89 ANTS ÖEBIUS
89 HELJU RAUDJÄRV
88 IVAN KAPAJEV
86 LJUBOV KRIVOGLAZOVA
85 MIHHAIL TARASSOV
85 ANFIA KLJAVINA
85 ANNE ELKEN
84 JELISAVETA ŠIROKOVA
84 NOORA TOOTS
84 ANASTASIA KNJAZEVA
83 MAIE RÄTSEP
83 LUKIA RUSNAK
83 ANASTASIA BOTŠAROVA
82 EHA UUSEN
82 MIHHAIL ILJUŠKIN
82 LEIDA AAVIK
82 VARVARA LOVJAGINA
82 JEVGENIA KUSSOVA
82 RIMMA VAINOLA
81 NIKOLA BELJAJEV
81 HILLE UUSEN
80 MARE TOSSO
80 PEETER JUNKIN
80 MIROPIA NIKOLAJEVA
80 LUKIA BUŠMANOVA
80 LUULE LÕHMUS
80 OLGA MIHKAYLOVA
75 SIRJE PÕLD
75 ANATOLI GUSSEV
70 ENDEL MESIPUU
70 NIKOLAI GRETŠIN
70 ANDRES VALGERIST
70 SIRET ELLUS
70 ALEFTINA ŠARAPOVA
70 GENNADI BARHOV
70 JAAN PETTAI
Jaanuarikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla
lehes, palume sellest teada anda
16. jaanuariks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

Väljaõppe võimalus kohapeal.
Saame pakkuda omaltpoolt elamispinda.

ALEKSANDR PODGORNÕI

PALJU ÕNNE!

Täpsema info saamiseks helistada

tel (+372) 5198 7049 ja (+3725)801 7693

Avaldame kaastunnet
Piret Koolile ja perele
EMA JA VANAEMA
lahkumise puhul.
OÜ Pootsman PT
Puukujurid
Peipsi Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu
Peipsi Alamvesikonna
Kalurite Liit

Mälestame rahulikku
ja sõbralikku
külaelanikku
EERIKA VILLIKUT
ja avaldame
kaastunnet omastele.
Savastvere küla
elanikud

Avaldame kaastunnet
Olga Solovjovale
vanaema

Kadrina mõisa

Pullitall

GLIKERIA
VAVILOVA
lahkumise puhul.

rendib välja ruumi
sünnipäevadeks,
pulmadeks ja
koolitusteks.

Peipsiääre
Vallavalitsuse
sotsiaalosakond

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

