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teataja

Kümme aastat Magasiaita

Käsitööpood Magasiait. 									

Fotod D. Bondareva

MTÜ Koosa Noorteklubi
pandeemia ajal
Alates 13. märtsist on suletud Koosa noortekeskus eriolukorra tõttu. Nii nagu paljud teised organisatsioonid on ka
Koosa noorteklubi olukorraga kohanenud ning võtnud kasutusele uued alternatiivsed meetodid noorsootöö tegemiseks.
Juba 16. märtsil avasime taas noortekeskuse, seda küll
virtuaalselt. Ehkki füüsiliselt lastel keskusesse tulla ei ole
võimalik, on virtuaalsel noortekeskusel omad plussid. Näiteks oleme tavapärase viie päeva asemel avatud nüüd seitse
päeva nädalas. Meie tubli noorsootöötaja Diana Bondarevad
ning aktiivne vabatahtlik Nino Muladze korraldavad iga päev
erinevaid tegevusi, milles noored kaasa saavad lüüa. Selleks,
et võimalikult paljude noorteni jõuda, oleme leitavad erinevatelt platvormidelt – FaceBook (Koosa e-noortekas), Instagram (koosanoorteklubi), Messenger (Koosa e-noortekas).
Otsustasime ühineda ka Tartumaa noortekeskustega, mille raames on Discordi programmis avatud ühine
e-noortekeskus. Noorsootöötaja Diana selgitab: „Discordi
sisenedes näidatakse sulle, kuidas programmi kasutada
ning tutvustatakse kodukorda, et kõik omavahel viisakalt
käituksid. Programm on jagatud noorte jaoks erinevateks
gruppideks. Ühes grupis on võimalik lihtsalt üksteisega
vestelda ja igapäevaelust rääkida. Eriti praeguses olukorras
on vaja noortel kohta, kus saab rääkida oma muredest ja
rõõmudest. Veel on olemas grupp, kus jagatakse kooliabi
(abistavad Tartumaa noorsootöötajad). Lisaks on grupid
nagu kokandusklubi, igapäeva väljakutsed, vabatahtlike
grupid, DJ ja muusika teemad, ideegeneraatorid, mängude
tuba jne. Olemas on ka eraldi Koosa noortekeskuse grupp.“
Ootame kõiki Peipsiääre valla noori meiega liituma!
Küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust (koosa.
noorteklubi@gmail.com; 5886 8266).
Merlin Sooaru

kultuuri- ja noorsootöö korraldaja

Aprill oli sel aastal meile erilise tähtsusega,
nimelt tähistasime 10.
aprillil oma 10. sünnipäeva! Meenutasime
heaga möödunud aastaid ja katsumusterohket algust.
Selle ajaga oleme leidnud endale üle 140 käsitöötegija, keda tahame
tänada erakordse loomingu eest. Sügisel loodame
välja anda ka Magasiaida
ja Peipsiääre noortekeskustega välja arendatud
esimese oma toote, et
meie piirkonda veel paremini tundma õpitaks.

Juba neljandat aastat
osutame ka postiteenust
ja muutustest hoolimata
loodame jätkata sellega
ka tulevikus. Võtame kahe
käega vastu uued väljakutsed ja kirka tuleviku.
Arendame ja kasvatame
käsitöötoodete kvaliteeti
ja valikut. Igapäevaselt otsime uusi ja ainulaadseid
tooteid. Toome teieni ka
uusi andekaid kunstnikke
ja nende loomingut.
Mis toimub aga meie
juures praegu? Oleme
lühendanud oma lahtiolekuaegu ja suletud pühapäeviti, kuid Magasiaidas käib töö täie hooga.

Meiega liitus ka uus töötaja – Annika, kes on pärit
Alatskivilt ja alustas oma
uuel kohal märtsis.
Nagu ka teistes asutustes peame meiegi kinni
2+2 reeglist ja desinfitseerimine on osa igapäevasest rutiinist.
Töö käib edasi ka
pärast uste sulgemist,
e-pood ei puhka. Lisaks
Facebookile ja kodulehele
(www.magasiait.ee) on
Magasiaidal nüüd oma
Instagram (magasiait.ee),
et ikka kõik saaks meie
tegemistega paremini
kursis olla.

Foto Karin Kriisa

Maikuuga algab meie
roosiline suvi. Seegi aasta
teeme koostööd Põltsamaa roosiaiaga ja püstitame Magasiaida ette
telgid ning täidame need
kaunite õitega.
Oleme avatud
E–L 10–15.
Poodi sisenedes palume järgida kehtestatud
hügieenireegleid, et kõik
ennast turvaliselt tunneksid.
Magasiait OÜ soovib kaunist, aga ohutut
kevadet!

Alatskivi postipunkt
Magasiaidas
Avatud E–L 10–15.
Võtame vastu makseid
Väljastame ja võtame vastu saadetisi
Postmarkide, ümbrikute müük
Eesti Posti puudutavate küsimustega
palume helistama
Omniva info
tel 661 6616

Avaldame
SUURT TÄNU

Peipsiääre valla sotsiaalosakonna ja
Peipsiveere Hooldusravikeskus SA
töötajatele nende professionaalsuse,
südamlikkuse ja igakülgse abi eest.

Paul Moora lesk lastega
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Peipsiääre valla volikogu märtsikuu istung toim u s 2 5 . m ä r t s i l . Tu l e n eva l t r i i g i s ke h t iva test eriolukorra nõuetest toimus volikogu nn
e - i s t u n g , ku s n i i a r u te l u d , ku i ka h ä ä l e t u s
toimusid elektroonilises keskkonnas.

Päevakorras oli üks punkt – Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste Kallaste Lasteaed-Põhikooli ja Kolkja Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine. Volikogu otsustas, et ümberkorralduse tulemusel liidetakse kallaste Lasteaed-Põhikool Kolkja
Lasteaed-Põhikooliga. Kallaste Lasteaed-Põhikooli senises
tegutsemiskohas jätkatakse lasteaia ja põhikooli I kooliastme õppe- ja kasvatustegevust Kolkja Lasteaed-Põhikooli
allüksusena.
Täpsem informatsioon on leitav valla kodulehelt otsusest ja
selle seletuskirjast.
Järgmine volikogu istung toimub 29. aprillil samuti e-istungi
vormis.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

Vallavalitsuse istung 24.03.2020
• Väljastati ehitusluba Tedrekülas Terase kinnistul
päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Anti välja korraldus nr 132 „Sotsiaaltoetuse
taotluse rahuldamata jätmine“.
• Kahel korral otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse
kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine.
• Otsustati lasteaia toiduraha osaline kompenseerimine.
• Neljal korral otsustati tugiisikuteenuse eest tasumise kohustuse ülevõtmine.
• Kahel korral määrati erakorralist ühekordset
sotsiaaltoetust.
• Nõustuti Metsakivi külas asuva Punga katastriüksuse jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks
ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Kahel korral otsustati huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine.
• Kinnitati kriisikomisjoni uuteks liikmeteks abivallavanemad Peeter Kiuru ja Väino Kivirüüt.
• Keelati ajutiselt tänava- ja turukaubandus Peipsiääre valla haldusterritooriumil seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega alates 24. märtsist 2020
kuni eriolukorra lõppemiseni.
• Vaadati läbi laekunud avaldused.
Vallavalitsuse istung 27.03.2020

• Otsustati ajutiselt keelata seoses koroonaviiruse
leviku tõkestamisega Peipsiääre valla haldusterritooriumil mänguväljakute ja spordiplatside kasutamine alates 27. märtsist 2020 kuni eriolukorra
lõppemiseni.
Vallavalitsuse istung 09.04.2020

ALATSKIVI JÄÄTMEJAAM ON ALATES
22.APRILLIST 2020 KUNI ERIOLUKORRA
LÕPUNI AVATUD NELJAL KORRAL NÄDALAS.
Kolmapäeval kell 9 –12
Neljapäeval, reedel kell 15–18
Laupäeval kell 12–15
Vastu võetakse elektroonikajäätmeid (külmkapid, pliidid,
telerid, arvutid jne), ohtlikke jäätmeid (saastunud taara,
värvid, taimemürgid jne), suuremõõtmelisi jäätmeid (vana
mööbel), ehitusjäätmeid, rehve kuni 4 tk korraga , tekstiilijäätmeid ja pakendijäätmeid.
Vastu ei võeta segaolmejäätmeid.
Tasu eest võetakse vastu suuremõõtmelisi jäätmeid,
tekstiilijäätmeid ja ehitusjäätmeid (s.h eterniit).
Jäätmed peavad olema sorteeritud.

Palun jälgida platsil liikudes 2+2 reeglit!

Korraga võib platsile sõita 1 auto.
Info tel 510 6713

PEIPSIÄÄRE

TEATAJA

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

Toimetaja: Gerly Soieva,
Peipsiääre valla infospetsialist,
gerly.soieva@peipsivald.ee
Tel (+372) 523 8740

Trükk ja kujundus:
OÜ Vali Press, Pajusi mnt 22,
Põltsamaa 48106 Jõgevamaa

Peipsiääre Teatajas ilmuvate
artiklite sisulise õigsuse ning
keelelise korrektsuse eest vastutab
vaid artikli või teate autor.
Kõik toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja
soovil.

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
MAIS 2020

• Väljastati järgmised ehitusload: Kauda külas Remmelga kinnistul elamu püstitamiseks, Koosa külas
Koosa soolalao kinnistul puurkaevu rajamiseks,
Sookalduse külas Uus-Källo kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks, Sääritsa külas Kalda kinnistul
rasketehnikamaja püstitamiseks, Sääritsa külas
Kalda kinnistul vanatehnikamaja püstitamiseks,
Haavakivi külas Pajusori kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks ja Piirivarbe külas Lohu kinnistul
päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Kallaste linnas Liiva tn 1
kinnistul elamu kasutusele võtmiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Rupsi külas
Paju kinnistule projekti koostamiseks.

• Tunnistati Pala külas asuva Mõisapargi kinnistu
võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku
enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud
eraisik, kes on teinud pakkumuse summas 20 225
eurot.
• Tunnistati Koosalaane külas asuva Uue-Vahtra
kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud eraisik, kes on teinud pakkumuse summas
1100 eurot.
• Tunnistati Vara külas asuva Õpetajate maja
kinnistul asuva kolmetoalise korteriomandi nr
3 võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku
enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud
TRT Disain OÜ, kes on teinud pakkumuse summas
7509 eurot.
• Otsustati kahel korral pikendada sotsiaaleluruumi
üürilepingut.
• Ühel korral otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse
kohamaksumuse osaline rahastamine.
• Kolmel korral otsustati koduteenuste osutamise
lepingute pikendamine.
• Neljal korral otsustati koduteenuste määramine.
• Märtsis 2020 arvestatakse lasteaedades vanemate
poolt kaetavat lasteaia osalustasu proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale, seega 50%. Alates
1. aprillist 2020 kuni eriolukorra lõppemiseni lasteaedades vanemate poolt kaetavat lasteaia osalustasu
ei arvestata. Alatskivi Kunstide Koolis rakendatakse
seoses eriolukorraga 2020. aasta aprillikuu ja vajadusel ka maikuu õppemaksudele 25% soodustust.
• Rahuldati taotlus Vara külas Härma kinnistul
jäätmete kogumismahuti tühjendussageduse kohta
vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul, kuna biojäätmete
kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt
tagatud.
• Kahel korral jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus.
• Otsustati suunata järgmisele volikogu istungile
otsuse „Peipsiääre valla Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2020–2030“ eelnõu ja
otsuse Peipsiääre valla Koosa küla soojusmajanduse
arengukava aastateks 2020–2030“ eelnõu.
• Arutati OÜ Judent taotlust renditasust vabastamiseks seoses eriolukorraga – otsustati rahuldada
taotlus 2020. a aprillikuu osas.
Peeter Kiuru
Peipsiääre abivallavanem

Vahetasin eriolukorra tõttu elukohta ja kolisin
suvilasse, kuidas siinne jäätmevedu korraldada?
Ku i o l e t e s e o s e s
eriolukorraga suundunud elama maakoju või
suvilasse ja teil ei ole
veel sõlmitud jäätmeveo lepingut, siis olge
hea ja sõlmige ka sellele
aadressile jäätmeveo
leping, et kõik teie jäätmed jõuaksid käitlemiseks selleks ettenähtud
kohta.
Mitte ühelgi juhul ei
tohi viia muid jäätmeid
(v.a pakendijäätmed)
avalikesse pakendikonteineritesse ega kodumajapidamises tekkinud jäätmeid kaupluste/
bussipeatuste prügikastidesse.

Jäätmeveo lepinguid
saate mugavalt sõlmida
veebis, minnes selleks
oma piirkonna jäätmevedaja veebilehele Ragn
Sells www.ragnsells.ee/
või Eesti Keskkonnateenused http://www.
keskkonnateenused.ee.
Kui te ei tea, kes on
teie piirkonna jäätmevedaja, siis saate selle kohta infot kohaliku
omavalitsuse veebilehelt www.peipsivald.ee
või keskkonnaspetsialistilt: Maimu Arro, maimu.arro@peipsivald.ee,
(+372) 517 7824.
Maimu Arro

arendus- ja
keskkonnaspetsialist

Foto: Erakogu
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Kontaktid Peipsiääre
ametiasutuses
Jrk
nr

Nimi ja perekonnanimi

1.

Asutuse juhtimine

1.1.
1.2.
1.3.

Aleksandr Širokov
Väino Kivirüüt
Peeter Kiuru

2.

Vallakantselei

2.1.

Peipsiääre Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes on peatatud kodanike vastuvõtt
kuni eriolukorra lõpuni. Avaldusi saab esitada e-maili teel või jättes need vallavalitsuse (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201) trepil
asuvasse postkasti. Ametnike ja töötajate kontaktid on leitavad allolevast tabelist
või Peipsiääre valla kodulehelt www.peipsivald.ee.
Peipsiääre valla üldtelefon: (+372) 730 2370, e-mail: vald@peipsivald.ee.

Struktuuriüksus ja
teenistuskoha nimetus

E-post

Telefon

vallavanem
abivallavanem
abivallavanem

vallavanem@peipsivald.ee
peeter.kiuru@peipsivald.ee

(+372) 504 0738
(+372) 504 1491
(+372) 5393 2566

Katrin Must

kantselei vanemspetsialist

katrin.must@peipsivald.ee

(+372) 730 2370

2.2.

Age Vene

kantselei vanemspetsialist

age.vene@peipsivald.ee

(+372) 730 2370

2.3.

Eveli Norring

kantseleispetsialist

eveli.norring@peipsivald.ee

(+372) 5693 9045

2.4.

Marys Piller

andmekaitsespetsialist
vallasekretäri ülesannetes

marys.piller@peipsivald.ee

(+372) 730 2374

3.

Finants- ja
raamatupidamisosakond

3.1.
3.2.
3.3.

Mirje Põld
Maili Mägi
Eve Süld

finantsjuht
raamatupidaja
raamatupidaja

mirje.pold@peipsivald.ee

(+372) 730 2388
(+372) 516 5126
(+372) 5308 2515

4.

Majandusosakond

4.1.
4.2.
4.3
4.4.
4.5.

Kalmar Raudsepp
Raimond Võimre
Maimu Arro
Tõnu Ilves
Haibula Zirkilov

majandusosakonna juhataja
ehitusspetsialist
keskkonna ja- arendusspetsialist
maakorraldaja
jäätmejaama operaator

kalmar.raudsepp@peipsivald.ee

5.

Haridus- ja kultuuriosakond

5.1.

Priit Allikivi

5.2.

vaino.kiviruut@peipsivald.ee

maili.magi@peipsivald.ee
eve.suld@peipsivald.ee

haibula.zirkilov@peipsivald.ee

(+372) 515 4875
(+372) 5301 5887
(+372) 517 7824
(+372) 5885 5880
(+372) 510 6713

sporditööspetsialist

priit.allikivi@peipsivald.ee

(+372) 5304 6113

Reet Kruup

kultuuritööspetsialist

reet.kruup@peipsivald.ee

(+372) 5305 9007

5.3.

Gerly Soieva

infospetsialist

gerly.soieva@peipsivald.ee

(+372) 523 8740

5.4.

Jekaterina Tõlnikova

Kallaste kultuuritöötaja

jekaterina.tolnikova@peipsivald.ee

(+372) 5193 9085

5.5.

Svetlana Podgornaja

Kolkja rahvamaja kultuuritöötaja

svetlanapodgornaja87@gmail.com

(+372) 5740 6505

5.5.

Marina Lõsak

noorsootöötaja, Peipsiääre

marina.losak@peipsivald.ee

(+372) 5692 6183

5.6.

Elvira Buk

noorsootöötaja, Kallaste

elvira.buk@peipsivald.ee

(+372) 5690 7808

5.7.

Karin Klemmer

noorsootöötaja, Vara

karin.klemmer@peipsivald.ee

(+372) 5306 4665

6.

Sotsiaalosakond

6.1.

Rutt Pirk

sotsiaalosakonna juhataja

rutt.pirk@peipsivald.ee

6.2.

Olga Solovjova

sotsiaaltööspetsialist, Peipsiääre

olga.solovjova@peipsivald.ee

6.3.

Inga Jegorova

6.5.

Veele Kook

6.6.

Vaike Torokvei

sotsiaaltööspetsialist, Vara

vaike.torokvei@peipsivald.ee

6.7.

Galina Sokolova

sotsiaaltööspetsialist Kallaste

galina.sokolova@peipsivald.ee

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

Elvi Randlahe
Ene Toom
Maimo Sikk
Elle Koort
Silvi Vaiknemets

sotsiaalhooldaja, Pala
sotsiaalhooldaja, Pala
sotsiaalhooldaja, Vara (Välgi)
sotsiaalhooldaja, Vara
sotsiaalhooldaja, Alatskivi

elvi.randlahe@peipsivald.ee
ene.toom@peipsivald.ee
maimo.sikk@peipsivald.ee
elle.koort@peipsivald.ee
silvi.vaiknemets@peipsivald.ee

(+372) 5558 8618
(+372) 5692 9250
(+372) 552 4214
(+372) 523 8083
(+372) 5569 6836
(+372) 503 2380

7.

Korrakaitseametnik

7.1.

Sergei Täpsi

korrakaitseametnik

sergei.tapsi@peipsivald.ee

(+372) 507 1892

sotsiaaltööspetsialist Pala,
lastekaitsespetsialist
sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi,
Koosa

3

raimond.voimre@peipsivald.ee
maimu.arro@peipsivald.ee
tonu.ilves@peipsivald.ee

(+372) 730 2375
(+372) 502 5231
(+372) 745 3431
(+372) 5669 5262

inga.jegorova@peipsivald.ee

(+372) 5390 1252

veele.kook@peipsivald.ee

(+372) 5360 3441
(+372) 731 5840
(+372) 5669 3734
(+372) 745 2232
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Esimene kuu distantsõpet Pala koolis
Võib julgelt öelda, et
esimene kuu distantsõppel on möödunud edukalt.
Jah, lihtne ei ole ta olnud
kellelegi, kuid igas keerulises olukorras on ka positiivsed küljed. Õpilased
on pidanud olema senisest
kordades iseseisvamad
õppijad, planeerima oma
aega ja võtma suuremat
vastutust õppimise eest.
Nii on kujunenud neist
ennastjuhtivad õpilased,
mis on väärt pädevus edasisel haridusteel. See on
omadus, mida hinnatakse
kõrgelt ka gümnaasiumis,
kutsekoolis ja kõrgkoolis.
Distantsõppe ajal on paraku õpetajate koormus
oluliselt tõusnud, sest uue
metoodika ja õppematerjalide väljatöötamine ning
põhjaliku tagasiside andmine võtab distantsõppes
rohkem aega. Meeleolukaks on kujunenud õpetajate videokoosolekud, mis
toimuvad igal tööpäeval
infovahetuse, kogemuste
jagamise ja üksteise toetamiseks. Lapsevanemad on
olnud toetavad, hoolivad ja
avatud ning kooli hinnangul on kodud suurepäraselt hakkama saanud.
Et saada vaheldust arvuti taga õppimisest, toimus 27. märtsil ja 9. april-

Pala kooli kunstisein on leitav aadressil padlet.com/kirikalkati/kunstiseinpalakool

lil ekraanivaba päev. Õpetajate ülesandeks oli leida
töid, mida saab sooritada
ilma arvutit ja nutiseadet
kasutamata. Õpilaste ülesanne oli proovida nende
päevade jooksul ekraani
kasutada vaid kahel korral: vaadates päeva ülesandeid ja saates vajadu-

sel lahendatud ülesanded
õpetajatele.
Distantsõppe ajal on
õpilastel valminud kaunid
ja loovad kunstiõpetuse
tööd. Kunstiõpetuse õpetaja ettepanekul lõime
koolile oma kunstiseina,
kus on kõigil võimalus valminud töödest osa saada.
Lisaks näeb seal ka pilte

kokandusringi tegevustest
distantsõppe ajal. Link
kunstiseinale on leitav
Pala kooli Facebookist
ning kooli kodulehelt.
Aprilli alguses osalesid
meie kooli õpilased veebipõhisel häkatonil „Hack
the Crisis: Youth“, kus moodustati meeskonnad ning
noored said välja pakkuda

ja arendada nutikaid lahendusi praeguses kriisiolukorras toimetulekuks
või selle tagajärgede leevendamiseks. Meie koolist
osalesid Johanna Aren (9.
kl), Mirtel Menind (9. kl),
Eliise Värk (7. kl) ja Meribel Tarto (7. kl). Noored
ise tõid tagasisides välja, et
meeskonnatöö sai nende

jaoks uue tähenduse ning
nad nägid kui tähtis see
on. Uudses olukorras tuli
üksteisega suhtlemiseks ja
ülesannete lahendamiseks
kasutada digilahendusi.
Kõigile meeldis häkatonil
osaleda ning uusi kogemusi saada.
16. aprillil toimus Eesti Haridustehnoloogide
Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Telia
korraldatud Live-koolitund, kus oma mõtteid ja
kogemusi distantsõppest
jagas ühe esinejana ka
meie 9. klassi õpilane Anete Kaur. Live-koolitund on
haridus- ja teadusministeeriumi YouTube’i kanalil
järelevaadatav.
Esimene kuu distantsõppel lõppes ülekoolilise
veebikogunemisega 17.
aprillil, et tähistada üheskoos koolivaheaja algust.
Zoom-keskkonna vahendusel kogunesid õpilased,
õpetajad ja lapsevanemad,
tehti kokkuvõte distantsõppest, lauldi sünnipäevalastele ning kogeti väikestviisi taaskohtumisrõõmu
video vahendusel.
Pala kool soovib kõigile
tugevat tervist, rahulikku
meelt ning päikselist kevadet!

Kaugõpe Alatskivi Kunstide Koolis
Skype, Zoom, Facebook
või Google Hangouts?
Kas mikrofon on sees?
Kaamera töötab? Kas
sa kuuled? Kas sa näed?
Kuidas need materjalid
üles laadida? Kas sa said
video ja helisalvestuse
kätte? - Alatskivi Kunstide Kool on olnud alates
16. märtsist kaugõppel.
2018. aasta sügisest
kaotasime ära paberkandjal olevad päevikud ning
kolisime e-päevikusüsteemi Stuudium. Kui alguses
suhtuti muudatusse pigem
pessimistlikult, siis hetkel
oleme väga õnnelikud,
et selle tee ette võtsime.
Enamus info saamisest ja
tööülesannete jagamisest
toimub just seal ja keegi ei
kujutaks ette, kuidas ilma
Stuudiumita hetkel tegutseksime. Nii õpilased, lapsevanemad, õpetajad kui
ka direktor näevad kerge
vaevaga, kes mida teeb ja
veel tegema peab. Keskkonnas saab omavahel
suhelda, talletada ja alla

laadida materjale, üles laadida videoid ja neid vaadata ning palju muud. Vastavalt laste, lastevanemate
ja õpetajate võimalustele
toimuvad hetkel tunnid ja
ülesannete jagamine kas
video vahendusel, Stuudiumi, ekirjade teel või
muul sobival lahendusel.
Igal nädalal toimuvad nii
Alatskivi kui ka Vara osakonna õpetajatega veebikoosolekud, kus arutame
nädala jooksul tehtut, järgnevaid plaane ning saame
niisama üksteist näha ja
head soovida. Hindeid
eriolukorra ajal Alatskivi
Kunstide Koolis ei panda
ja periood loetakse arvestatuks juhul, kui õpetajate
poolt antud ülesanded on
täidetud ja/või osaletakse
videotundides.
Kevad Alatskivi
Kunstide koolis

Haridus- ja Teadusministeerium on teada
andnud, et kui COVID-19
epideemia taandub, algab

koolides pärast 15. maid
üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik
ning mõeldud eelkõige
lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil
õpilastel kohustust kooli
minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata. Õppekorralduste täpsematest
muudatustest Alatskivi
Kunstide Koolis teavitame
kodulehel, Stuudiumis ja
ekirja teel.

Kui paljudel on tekkinud küsimus, kas huvikool
saab toimida ka ilma füüsiliselt kokku saamata, siis
nüüdseks võime vastata,
et kui olukord nõuab, siis
saab küll. Nii õpetajate,
laste kui ka lastevanemate
võimekus ja võimalused
on küll erinevad, kuid pingutame ühiselt selleks, et
õpilasi järjel hoida. Aitäh
õpilastele, lastevanematele, õpetajatele ja kogukonnale, kes on suhtunud
mõistvalt ja panustanud
meie tegemistesse. See

Alatskivi Kunstide kooli Vara osakonna klaveriõpetaja Jekaterina Voitehhovitš videotundi tegemas.

kõik on ühise eesmärgi nimel. Oleme huvikool – kui
on huvi, on ka võimalus.
Mikk Kirikal

Alatskivi Kunstide
Kooli direktor

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSE
09.04.2020 KORRALDUS NR 173
Alatskivi Kunstide Koolis on õppetöö on korraldatud distantsõppena. Alatskivi Kunstide Koolis
rakendatakse seoses eriolukorraga 2020. aasta
aprillikuu ja vajadusel ka maikuu õppemaksudele
25% soodustust.
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Distantsõpe Vara põhikoolis
Viis nädalat distantsõppest on läbi ja juba
on möödas ka kevadine
koolivaheaeg. Käimas
on kuues distantsõppe
nädal.
Selle aja jooksul on nii
õpilased kui ka õpetajad
pidanud kohanema ja edukalt hakkama saama uue
õpikeskkonna ja meetoditega. Maksimaalselt on
proovile pandud meie kõigi
digivõimekus. Meie õpetajad on kasutanud väga erinevaid ning nutikaid lahendusi selleks, et õppimine
oleks jätkuvalt motiveeriv,
enesejuhitud, mitmekülgne ning tulemuslik. Distantsõpe on võimaldanud
õppimisest mõtlemist nii
õpetajatel, lapsevanematel
kui ka õpilastel. Kõige olu- Lasteraamatute vabavärsid koduselt raamaturiiulilt.			
lisemad teemad, millega
- Ma pole harjunud nii- Ma proovin olla posilapsed silmitsi seisavad, on tiivne ja rõõmus selle üle, et moodi kodus olema ja sõpiseseisvuse õppimine ning ma saan pool tundi kauem radega välja ei saa, ühtpidi
motivatsiooni hoidmine.
magada ning ma saan süüa, on see omajagu vahva aeg,
Tooksin siinkohal ära millal ma tahan ja ma saan aga teistpidi on hirmutav
õpilaste kirjandis kirjuta- ise valida, millise tunni ma periood.
tud mõtted distantsõppest: tahan ennem teha.
- Tahaks juba kooli taga- Koolis oleks ikka muga- Ta h a k s l i h t s a l t si, sest kodus on tegelikult
vam, pidev arvutis töötami- klassikaaslastega nalja teha ikka päris raske õppida,
ne väsitab üsna palju
ja lõbutseda koolis, aga see aga vähemalt on võimalus
- Mulle meeldib see, et pole praegu võimalik.
õpetajatelt alati abi küsida,
distantsõppel ei panda hin- Kindlasti on aidanud mis on väga tore.
deid
õhtud koos perega, kus
Suureks abiks distants- Keeruline on mõnest mängime koos lauamänge, õppel on olnud lapsevauuest teemast aru saada, räägime päeva sündmus- nemad, kes on olnud väga
kui õpetaja ei saa seda lahti test, kuulame uudiseid ja vaprad koduõpetajad laste
seletada.
arutame nendel teemadel. abistamisel ja õpetamisel.
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Kevadised mürgistusohud võivad
varitseda nii koduõuel kui metsarajal

Rästik on arg, kuid ohtu tundes võib ta rünnata. Foto Terviseamet

Foto Sebastjan Torokvei

Üksnes distantsilt õpilasi
aidates ja suunates oleks
õpetajatel väga keeruline õpetamisega hakkama
saada. Aitäh, et olete oma
lastele ja meilegi toeks.
Lõpuks ma väga loodan,
et see kogemus lähendab
veelgi meie valla kogukonnaliikmeid üksteisele ning
kuu või kahe pärast oleme
tugevamad. Olgem terved!
Signe Tennisson

Vara põhikooli õpetaja

Rästikud, toidulauale jõudvad mürgised taimed ja
esimesed seened on enamlevinud mürgistusohud, mis
igal kevadel lõppevad paljude jaoks haiglaraviga. Kõik
mürgistused on aga ennetatavad.
„Juba on läinud piisavalt soojaks, et välja on tulnud
rästikud, kelle teekond võib inimese omaga ristuda.
Ootamatu kohtumise korral on rästikuhammustus
möödapääsmatu. Taolised vigastused vajavad harva
vastumürki, ent arst peab hammustuskoha kindlasti
üle vaatama,“ ütles terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Hammustuse korral on oluline
kannatanul võimalikult vähe liikuda ja kiiresti arsti
juurde jõuda.
Oderi sõnul varitseb inimesi oht ka karulaugu korjamisel, sest rohelised lehed kipuvad segamini mürgiste
minema piibelehe ja sügislille lehtedega. „Kõige kindlam on vahet teha nuusutades – lehed peavad lõhnama
küüslaugu järgi,“ selgitab Oder.
Samuti peab ettevaatlik olema smuutidesse komponentide sobitamisel, üheks levinumaks veaks on
rabarberilehtede kasutamine. Rabarberilehed on aga
inimesele väga mürgised ja nende söömine lõppeb
pika haiglaraviga. Mare Oder soovitab enne uute
smuutikomponentide katsetamist veenduda, et need
on söömiseks kõlbulikud.
„Kuigi oleme harjunud seenehooaega pidama sügiseti, on agaramad seenelised juba metsades ja esimene
seenehooaeg alanud,“ ütles Oder, kelle sõnul tuleb väga
ettevaatlik olla kevadkogritsate korjamisel, mis võivad
mürgistuse ka neid söömata tekitada. „Kui seeni kehva
ventilatsiooniga köögis kupatada, võib kokk mürgistuse
saada juba aurudest.“
Terviseameti mürgistusteabekeskuse missioon on
mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine.

Eestimaal on välja kuulutatud eriolukord ja tähelepanelik
tuleb olla ka värskes õhus liikudes
Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga anname teada, et:

• RMK külastuskeskustes on ajutiselt peatatud
klienditeenindus, aga nõustame teid edasi läbi külastuskeskuste infotelefonide, e-posti aadresside ning
kodulehekülje www.loodusegakoos.ee chat-lives.
• Igaühel on võimalik alla laadida RMK äpp (Play
pood, App Store), mille abil saab avastada enda lähiümbruse seni avastamata loodusradu.
• Hoolimata sellest, et külastuskeskuste klienditeenindus on peatatud, jäävad külastajatele avatuks
külastuskeskuste õuealadel olevad näitused.
• Elistvere loomapark jääb avatuks, aga sissepääs
külastajatele hakkab toimuma õuevärava kaudu ning on
Foto Peeter Kiuru
tasuta. Loomapark on avatud iga päeva kell 10.00-17.00. Alatskivi matkarada. 			
• RMK metsa- ja loodusmajad on ajutiselt suletud. Looduses liikudes tasub enda ja teiste huvides
Kõigile majade kasutuse eest juba tasunud külastajatele silmas pidada, et:
tehakse tagasimaksed.
• Radadel liikudes hoia distantsi teiste Sulle võõraste
Paneme kõigile südamele, et kuigi RMK-l on üle Eesti looduses liikujatega.
• Lähikontaktide vältimiseks liigu radadel vastavalt
looduses sadu objekte, tuleb vältida suurte rahvahulkade koondumist ja sellega kaasneda võivat nakkusohtu. kohapealsele suunaviitadele, rajal vastutulijaid kohates
Selleks soovitame vältida ülipopulaarseid radu, ning möödu neist turvalises kauguses.
• Kitsal (laud) rajal kohtudes astu rajalt maha ja lase
avastada pigem seni avastamata jäänud radu ja objekte.
Nende leidmisel ja nendel kehtivate piirangute arvesta- vastutulija mööda.
• Ka looduses kehtib koroonaviiruse vastu võitlemise
misel on abiks nii RMK koduleht www.loodusegakoos.
valem 2+2.
ee kui ka RMK äpp.
• Meeles pidada tasub seda, et 2+2 põhimõte kehtib
Soovitame tungivalt enne loodusesse minekut oma nii maapinnal liikudes kui ka vaatetorni tõustes.
retk põhjalikult läbi mõelda! Olge loovad ja leidke kü•K ui Sinu saabudes on parklas üle kümne auto, sõilastuse kuhjumise vältimiseks loodusesse minekuks da oma tervise huvides edasi ja leia äpi abil järgmine
mitu alternatiivi!
külastusobjekt.

• Eelista radu ja lõkkekohti ning väldi metsaonnides
viibimist.
• Kaasavõetud lemmikloom hoia looduses alati rihmastatult.
• Looduses puudub võimalus käsi pesta, Sinu turvalisus on Sinu enda kätes.

Looduskülastuse puhul juhime teie tähelepanu
sellele, et:

• Mille jaksad loodusesse viia, selle jaksad ka tagasi
tuua – oma jäätmed võta koju minnes kaasa.
• Eestis valitseb tuleohtlik periood, vaata http://
www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/
• Lõkke tegemiseks kasuta ainult ettevalmistatud
lõkkekohti! Grillimissoovi õnnestumiseks tasub lisaks
grillitavale toidule süsi või puud ise kaasa võtta.
• Käimlate desinfitseerimine toimub kahel korral
nädalas. Käimlate pidevat steriilsust RMK ei taga.
• Kavanda oma retk selliselt, et puuduks vajadus
käimlat kasutada.
• Kasutatud taskurätikuid, joogitopse, niiskeid salvrätikuid jm ära jäta radade äärde ja teistele külastusobjektidele vedelema, vaid võta need endaga kaasa!

Kõike seda tehes näitad, et hoolid nii looduse kui ka
enda ja teiste inimeste tervisest ja heast käekäigust.
Teiste hulgas ka nendest, kes tagavad külastusobjektide
igapäevase korrasoleku.
Käitume looduses olles mõistvalt ja hoolivalt nii teise
inimese kui ka looduse vastu!
https://loodusegakoos.ee/juhised-looduskulastuseks
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Värskeid ja vanu uudiseid Liivi muuseumist

Eriolukorras on Liivi
muuseumi kevadised tähtsündmused virtuaalruumi
kolinud. Nagu tavaks, tähistame Juhan Liivi 156.
sünniaastapäeva 30. aprillil. Selleks ajaks selgitab
žürii välja koolinoorte Liivi
etluskonkursi võitja, milles tänavu osaleti video
teel. Tegime õpilastele üle
Eesti üleskutse saata meile
oma videoetteasted ühe
Juhan või Jakob Liivi luuletuse või proosakatkendiga.
Meile laekunud videoid
saab näha Liivi muuseumi
Facebooki lehel.
Edasi idanes plaan, kuidas meile laekunud materjale muuseumis kasutada
– loodame nendest lähiajal
koostada QR-koodi põhise
kuulamisekspositsiooni
muuseumi välialale. Isegi
kui muuseumi uksed epideemiaohus veel suvelgi
suletuks peaks jääma, saab
meie õuele jalutama tulles
ikkagi midagi uut ja toredat kogeda. Siinkohal suur

aitäh ägedatele lastele ja
noortele, kes Liivi sõna
levitada aitavad!
30. aprilli videoülekandes kuulutatakse välja ka
42. Liivi luuleauhinna laureaat. Tänavu kandideerivad auhinnale luuletused
“Edimidse jõulupühä hummuk” (Häniläne), “Kahekümne teine nõrk märk
teadvusest” (Sven Kivisildnik), “Öö on tume nagu
õdede juuksed” (Triin
Paja), “Tuules” (Carolina Pihelgas), “… kui mitu
valu sul võlgnen” (Merike
Õim), “Igatsen puutüvede
järele” (Kärt Hellerma) ja
“… vares rogiseb rannas
kui konn” (Tõnis Tootsen).
Ka nominentidel palusime
oma luuletused videosse
lugeda, neid saab näha 30.
aprilli ülekandes ikka meie
Facebookis: facebook.
com/liivimuuseum.
Märtsis aga ilmus Andrus Kasemaa koostatud
“Vanad uudised. Kokora
valla lood” (toimetaja Aik-

Märtsi algul ilmus trükis "Ajaloo Varakamber,
Vara ja Välgi radadel", mis
oli viimaseks etapiks projektis "Vaatamisväärsuste
viidastamine, infotahvlite
paigaldamine ja raamatu
väljaandmine".
Raamatukesse on
koondatud Vara ja Välgi
piirkonnas vaatamist väärivad kohad, siin sündinud-elanud tuntud inimesed, kultuuri- ja hariduselu
ning seltside tegevus.
Kasutatud on arhiivides leidunud materjale,
fotosid ning kohalike mälestusi. Kaastöö eest oleme
tänulikud Vara ja Välgi
raamatukogule, jututoale
Kanarbik, koduloouurijale
Endel Kuusikule, kirjanikele Valdur Mikitale ja
Vahur Afanasjevile, ettevõtjale Madis Avile, Vara
saeveski ajaloo jäädvustanud Ain Tilgarile,Vara
koguduse õpetajale Aare
Vilule ja Ätte küla vanima-

le elanikule Evi Persidskile. Fotodega on aidanud
Toomas Uri, Eha Jakobson,
Ain Tilgar, Kristiina Sisask
ja Maimo Sikk.
Tänu projekti rahastanud Tartumaa Arendusseltsile, Leaderi programmile, Peipsiääre vallavalitsusele ning projektijuhile
Ülle Jäägerile. kelle isa on
Varal kasvanud.
Aprillis õitseb Sookaldusel nartsissipõld, Välgi
metsad on igal aastaajal
hingekosutavad ning teisedki kohad on väärt oma
silmaga ülevaatamist.
Võimalus on raamat
endale soetada, helistage
tel 513 5976 Liis.
Kõik siin elus on mööduv, kindlasti ka praegune
"hääletu" kevad!
Püsige terved, aga ikka
tegusad!

ki Sard, väljaandjad Liivi
Muuseum ja MTÜ Alatskivi
Kogukonna Arenguselts).
Raamat on omamoodi järjeks Kasemaa eelmisele
Kokoraga seotud inimeste
mälestusi kätkevale “Ajapüüdjale” (2017). Nüüdses väljaandes on autor
läbi töötanud virnade viisi
arhiivimaterjale alates vallakohtute toimikutest kuni
ajaleheuudisteni. Teated
on seatud kronoloogilisse
järjekorda ning ulatuvad
läbi mitme riigikorra 18.
sajandist kuni Kokora valla likvideerimiseni 1944.
aastal. Toimikutest nähtub, kuidas inimesed oma
õigust taga ajasid ning
tüliküsimusi lahendada
püüdsid. Eks ajaleheuudistessegi jõudsid peamiselt
kurioossed juhtumid. Saame näiteks teada, et aastal
1887 toimunud matustel
joodud nii palju viina, et
järgmiseks hommikuks
üks matuseline hinge heitis. Aga juttu on ka koolide

avamistest, muusikaõhtutest, Kallastel toimunud
kuulsatest laatadest. Loeme ka, et “Kokora mõisas
on kõhutüüfus möllama
hakanud. Peaaegu kõik
mõisa teenijad on haiged.
60 haigest on 15 terweks
saanud ja 4 ära surnud.”
(Tallinna Teataja, 6. aprill
1912). Kirsiks tordil on
rohke fotomaterjal ning
pilkupüüdev kujundus
Artur Kuusilt.
“Vanu uudiseid”, nagu
teisigi Liivi muuseumi
poolt välja antud raamatuid, saab osta Liivi muuseumist eelneval kokkuleppel telefonil 514 4851
või meilitsi info@muusa.
ee.
Samuti on meie raamatud müügil Magasiaidas,
sh nende veebipoes.
Mari Niitra,

Liivi muuseumi
juhataja

Vara Maanaiste seltsi tegemisi

Liis Zirkel
Vara MNS

Märtsi algul ilmunud trükis "Ajaloo Varakamber, Vara ja Välgi
radadel"

Vara vallas asub Baltikumis ainulaadne kollase nartsissi
looduslik kasvuala.
Kollane nartsiss metsistub harva ja Sookaldusel asuv
nartsissiväli on haruldus, mis on võetud looduskaitse
alla. Nartsissid pärinevad Sookalduse peremehe
Singil Peebu (Peep Sibul) poolt 19. sajandi lõpus oma
koduaeda istutatud Saare mõisast saadud lillesibulast.
Kollast õiemerd saab nautida juba elemisest nädalast.
Uudistajaid ja õieilu nautijaid on rohkesti.
FOTO: peipsi.ee

Märtsis ilmus Andrus Kasemaa koostatud “Vanad uudised.
Kokora valla lood”

Politsei hoiatab viirusepuhangut
ära kasutavate kelmide eest
Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid
end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete
riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja desinfitseerimisteenuse
pakkumistest, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta.
Paraku on ka Eestis läinud päevil sagenenud kõned
eeskätt üksi ja keskustest kaugemal elavatele inimestele,
milles pakutakse näiteks kodu desinfitseerimise teenust
või püütakse müüa kaitsemaske ja desinfitseerimisvahendeid. Praegu teadaolevalt ükski meie inimene end
petta lasknud ei ole ning kahtlaste kavatsustega võõraid
oma koju lubanud pole, kuid ettevaatlik ja tähelepanelik
tuleb olla sellegipoolest kõigil ja igal ajal.
Ettevaatlik tuleb olla näiteks igasuguste e-postile
saabunud kirjade osas. Enne kui avada kirjas olevaid
linke või manuseid, tuleb veenduda, et kiri on tulnud
usaldusväärselt allikalt, et mitte pahavaraga oma arvutit
nakatada. Selleks tuleb näiteks kontrollida saatja e-posti
aadressi, millelt kiri tuli. Möödunud nädalal said mitmed
inimesed oma postkasti kirja, mis oli justkui Terviseameti nimelt tulnud, kuid sisaldas tegelikult pahavara.
Mistahes liiki kelmuse eest kaitseb ettevaatlikus ja
tähelepanelikkus. Võõrale helistajale ei tohi heauskselt
edastada oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid.
Erinevatesse pakkumistesse tuleb suhtuda ettevaatlikult
ja uurida helistaja või väidetava ettevõtte tausta, enne
kui tehing tehakse või ülekanne sooritatakse.
Tasub silmas pidada, et ilma kutsumata ei saabu teie
kodu puhastama ei desinfitseerimistöid pakkuvad ettevõtted, proove võtvad meedikud ega ka muid puhastustöid tegevad isikud. Juhul kui uksele koputab inimene,
kes tutvustab end mõne ameti või ettevõtte esindajana,
peab ta end töötõendi abil või muul moel tuvastama.
Kahtluse puhul on kindlam inimest sisse mitte lubada
ning vahejuhtumist politseile teada anda
Kelmid kasutavad inimesi ära kui nad on kõige
haavatavamad. Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada
kaine mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse
pakkumistesse.
Kaupo Sirel

Tartumaa piirkonnapolitseinik
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Võõrliigid aias? Hoia neid aias!
Võõrliigid on Eestis
need liigid, kes ilma inimese abita siia ei jõuaks.
Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid,
kes inimese tahtsi või
tahtmatult siia sattumise
järel hakkavad looduses
vohama ja probleeme põhjustama. Invasiivsetest
võõrliikidest on koostatud
nimekirjad ja neid meil
kasvatada ei tohi, ka mitte
oma aias.
Eesti siseriiklikusse
keelatud liikide nimekirja
on kantud 13 taimeliiki,
Euroopa Liidu omas on
neid 36. Keelatud liikidest
tuntuimad on kindlasti
karuputke võõrliigid, pargitatrad, kanada kuldvits,
verev lemmmalts ja Ameerika kevadvõhk. Kõikide
keelatud liikidega saab
tutvuda Keskkonnaameti
kodulehel.
Keelatud võõrliikide
tõrje kohustus lasub maaomanikul. Seetõttu tuleb
igal maaomanikul ja rohe-
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näpul endal olla ise tähelepanelik ja informeeritud.
Riik on võtnud enda kanda
karuputke võõrliikide ja
vähemal määral ka vereva
lemmmaltsa tõrje. Uusi
võõrliike tuleb igal aastal
meile juurde ja riigi vahendid nendega tegelemiseks
on piiratud.
Aiapidaja meelespea:

• mõtle hoolega, mida
oma aeda tood ja istutad! Eriti salakavalad on
veeliigid, kuna neid ei ole
võimalik veekogudest täielikult eemaldada. Ära too
oma aeda keelatud võõrliike;
• tõrju keelatud võõrliigid
oma aiast ise ja ära vii neid
aiast välja, muidu võid
neid hoopiski levitada;
• igasuguste võõrliikide
loodusesse laskmine ja viimine on rangelt keelatud,
sest ohustab meie oma

Ameerika kevadvõhk. 		
loodust. Mis kasvab Sinu
aias, hoia oma aias;
• mis vohab hästi Sinu
peenras ja lämmatab teisi
liike, on suur nuhtlus ka
väljaspool aeda. Selliste
võõrliikide levikut tuleb
erilise hoolega piirata;
• ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi on
prügi. Komposti see oma
aias või käitu vastavalt
kohaliku omavalitsuse
juhistele ja võimalustele;

Kuidas COVID-19 puhangu
ajal stressiga toime tulla?
Kriisi ajal on loomulik, et olete kurb, segaduses,
hirmunud või pahane.
Abiks võib olla jutuajamine inimestega, keda te
usaldate. Võtke ühendust sõprade ja sugulastega.

Kui peate jääma koju, hoolitsege oma tervise eest – sööge
korralikult , magage, olge füüsiliselt aktiivne ja suhelge
pereliikmetega ning e - posti ja telefoni teel sõprade ja
sugulastega.
Ärge püüke oma tundeid maha suruda tubaka,
alkoholi ega muude meelemürkide abil.
Kui tunnete, et olete emotsionaalselt ülekoormatud, rääkige
tervishoiutöötaja või nõustajaga. Koostage kava, kuhu minna ja
kuidas otsida abi füüsilise ja vaimse tervise probleemide korral,
kui seda peaks vaja olema.

Tehke faktid selgeks. Koguge teavet, mis aitab teil õigesti
hinnata riske, et saaksite võtta mõistlikud ettevaatusabinõud.
Leidke usaldusväärne allikas, näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni veebileht või riiklik Terviseamet.

Et mitte liialt muretseda või ärrituda, vaadake ja kuulake
vähem selliseid meediakajastusi, mis teis muret tekitavad.

Kasutage oskusi, mille abil olete minevikus ebameeldivate
olukordadega toime tulnud, et haiguspuhangu raskuste ajal oma
emotsioone ohjata.

Sosnovski karuputk. 			

Foto Eike Vunk

Verev lemmmalts. 			

Foto Eike Vunk

Foto Eike Vunk

• kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse võõrliigi kasvukohast teatada, kirjuta info@
keskkonnaamet.ee.
Eesti loodus on meie ühine rikkus. Aita seda hoida,
ära lase võõrliikidel seda
rikkuda.
Eike Vunk
Keskkonnaameti
liigikaitse peaspetsialist

Как справиться время со
вспышки COVID-19?
стрессом
во
Во время кризиса естественно, что вы грустите,
находитесь в смятении, напуганы или раздосадованы.
Помочь в этом может разговор с людьми,
которым вы доверяете. Поговорите с другом или
родственником.
Если вы должны остаться дома, позаботьтесь о своем
здоровье – хорошо питайтесь, спите, сохраняйте
физическую активность и общайтесь с членами семьи,
а также с друзьями и родственниками по
электронной почте или телефону.
Не пытайтесь утопить свои чувства в алкоголе,
их с помощью табака или иных вредных веществ.
заглушить
Если вы чувствуете эмоциональное перенапряжение,
то поговорите с медицинским работником или консультантом.
Составьте план, куда обратиться, и где получить помощь
в случае возникновения проблем с физическим и
психическим здоровьем, если это понадобится.
Разберитесь в фактах. Соберите информацию, которая
поможет вам правильно оценить риски, чтобы вы смогли
предпринять разумные меры предосторожности.
Найдите надежный источник, например, сайт Всемирной
Организации Здравоохранения или государственного
Департамента здоровья.

Для того чтобы излишне не волноваться и не раздражаться,
меньше смотрите и слушайте такие медиаканалы,
которые вызывают у вас беспокойство.

Используйте приемы, с помощью которых вы когда-то
смогли справиться с неприятными ситуациями,
для того чтобы в сложное время вспышки
заболевания справиться со своими эмоциями.
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Peipsiääre vald jagas lõpetatuks kuulutatud Tartumaa
talimängudel 2.–3. kohta

Alates jaanuarikuu algusest kuni märtsini vabariigi valitsuse eriolukorra
kehtestamiseni toimusid
Tartumaa Talimängud.
Tänaseks on Tartumaa
2020.a. talimängud lõpetatud ja omavalitsuste
paremusjärjestus tehtud
7 spordiala kokkuvõttes.
Ujumise ja sangpommi
kahevõistlus üritatakse
lülitada Tartumaa suvemängude programmi.
Eelkõige Tartumaa
omavalitsuste vahelisel
mõõduvõtmisel erinevatel
spordialadel osales sarnaselt eelnenud talimängudele kaheksa omavalitsust,
sealhulgas oma võistkon-

dadega ka Peipsiääre vald.
Võistlustulemused suudeti
enne eriolukorda välja
mängida males, kabes,
lauatennises, mälumängus, võrkpallis, naistemaadluses, kreeka-rooma
maadluses. Peipsiääre vald
osales kõigil seitsmel alal,
kus kõrgemad spordialapunktid ehk esikoht saavutati naistemaadluses.
Naistemaadluses olid oma
kaalukategooriate meistrid Valeria Šeffer, Alisa
Buinitska, Milana Murova
ja Ksenia Kulak (kõik SK
Peipsiäärsed).
Kokkuvõttes jäi Peipsiääre vald 2020 a. Tartumaa Talimängudel seitsme

ala tulemusena jagama
2.-3. kohta Luunja valla
esindusega, mõlemale kogunes lõpptabelisse 100,5
punkti.
Peipsiääre valla tulemusliku koha saavutamisele aitasid, lisaks eelpool
nimetatutele, kaasa paljud
erinevatel aladel osalejad
- suured tänud kõigile osalejatele, oma aja ja oskuste
panustamise eest!
Iga osaleja punktid
soodustavad spordialade
üldkokkuvõttes kõrgema
koha saavutamist.
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

Maadlus Peipsiääre vald I koht. 		

Foto Spordiklubi Peipsiäärsed

Lisainfo: www.
peipsiääresport.ee
Õige lahendusvastuse saatjate vahel loositakse välja Peipsiääre valla sümboolikaga meeneid. Lahendusvastus palume saata e-mailile priit.allikivi@peipsivald.ee,
kuni
15. mai 2020.
Koos lahendusega palume saata ka vastaja kontaktandmed.
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В твоём саду есть чужеродные виды?
Пусть они там и останутся.
Эйке Вунк, главный специалист по охране видов Департамента окружающей
среды.

В Эстонии чужеродными
видами считаются те виды,
которые не могут попасть
сюда без помощи человека.
Инвазивными чужеродными
видами называются преднамеренно или случайно
завезённые в результате
человеческой деятельности
виды, которые попадая в
новые регионы начинают
размножаться и создавать
проблемы. Составлен целый
список инвазивных чужеродных видов, которые нельзя
выращивать даже в своём
саду.
Во внутригосударственный
список запрещённых в Эстонии видов внесено 13 растений, в Европейском союзе их
36. Самые известные из них
– это, конечно, чужеродные
виды борщевика, рейнутрия
японская, золотарник канадский, недотрога железистая
и лизихитон американский.
Со всеми запрещёнными видами можно ознакомиться на
домашней странице Департамента окружающей среды.

Обязанность борьбы с запрещёнными чужеродными
видами лежит на землевладельцах. Каждому землевладельцу и заядлому
садоводу нужно самому быть
внимательным и владеть
соответствующей информацией. Государство взяло на
себя обязанность борьбы с
чужеродными видами борщевика и, в меньшем количестве, также и с недотрогой
железистой. Но ежегодно у
нас появляются всё новые
и новые чужеродные виды,
а государственные ресурсы
для борьбы с ними ограничены.
Памятка садовника:
•Тщательно подумай о том,
что ты приносишь и сажаешь
в своём саду! Особо обманчивы водные виды, поскольку
впоследствии их невозможно
будет полностью удалить из
водоёма. Не приноси в свой
сад запрещённые чужеродные виды.
•Уничтожай запрещённые
чужеродные виды в своём
саду самостоятельно и не выноси отходы этих растений
за пределы сада, потому что
иначе ты можешь поспособ-

Бальзамин железистый. Эйке Вунк
ствовать их распространению.
• Любые чужеродные виды
строго запрещено приносить
и оставлять на природе, так
как это вредит нашей экосистеме. Если такие растения
растут на твоей территории,
то не позволяй им попасть за
пределы твоего сада.
• То, что обильно разрастается на твоих грядках и
заглушает другие виды, является бедой и за пределами
твоего сада. Подобные чужеродные виды следует ограничивать с особым усердием.

• НЕ ЗАСОРЯЙ САДОВЫМ
МУСОРОМ ПРИРОДУ! Компостируй его в своём саду или
поступай согласно указаниям
и возможностям местного
самоуправления.
•Если тебе нужен совет
по борьбе с чужеродными
видами или ты хочешь сообщить о местонахождении
инвазивного чужеродного
вида, напиши по адресу info@
keskkonnaamet.ee.
Природа Эстонии — наше
общее богатство. Помоги
его сохранить и уберечь от
вредного воздействия чужеродных видов.

Волость Пейпсияэре заняла 2–3 место
на досрочно завершённых Зимних играх
Тартуского уезда
Зимние игры Тартуского уезда стартовали в начале января и
продлились до марта,
когда правительством
Эстонии было объявлено чрезвычайное положние. На сегодняшний
день соревнования 2020
года объявлены досрочно завершёнными, а
итоговая таблица местных самоуправлений
определена по результатам семи спортивных
дисциплин. Двоеборье,
включающее плавание
и упражнения с гирями,
планируется провести во
время Летних игр Тартуского уезда.
Как и в прошлом году,
своими силами в разных видах спорта померялись представители
восьми самоуправлений
Тартумаа, в том числе
и команды из волости
Пейпсияэре. До введения чрезвычайного положения успели пройти
состязания по шахматам, шашкам, настольному теннису, виктори-

не, волейболу, женской
борьбе и греко-римской
борьбе. Игроки волости
Пейпсияэре приняли
участие во всех семи
дисциплинах. Лучший
результат удалось показать в женской борьбе:
в активе команды сразу
несколько золотых медалей. Чемпионками в
своей весовой категории
стали Валерия Шеффер,
Алиса Буйницка, Милана Мурова и Ксения
Кулак (все они трениру-

ются в спортивном клубе
«Peipsiäärsed»).
В итоге, по результатам семи состязаний
Зимних игр Тартуского
уезда – 2020, волость
Пейпсияэре заработала
100,5 пунктов и разделила 2–3 место с представителями волости Луунья, набравшими такое
же количество очков.
Ус п е х н а з в а н н ы х
выше спортсменок и
усилия других участников, боровшихся за

честь волости в разных
дисциплинах, помогли
волости Пейпсияэре завоевать почётное призовое место. Большое
вам спасибо, что нашли
для этого время и силы!
Очки каждого игрока
содействовали продвижению волости в общей
турнирной таблице.
Дополнительная
и н ф о р м а ц и я : w w w.
peipsiääresport.ee

Борщевик Сосновского, Эйке Вунк

Лизихитон американский, Эйке Вунк
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

Мартовское заседание волостного совета Пейпсияэре
состоялось 25 марта. С учётом ограничений, связанных
с чрезвычайным положением, заседание прошло в
дистанционном формате, что позволило организовать
обсуждение и голосование в электронной среде.
Депутаты обсудили единственный вопрос, включённый
в повестку, и касающийся реорганизации двух принадлежащих волости Пейпсияэре муниципальных образовательных учреждений: Калластеского детского сада –
основной школы и Колкьяского детского сада – основной
школы. Совет постановил, что в результате реорганизации
Калластеская основная школа и действующий при ней
детский сад будут присоединены к Колкьяскому детскому
саду – основной школе. В нынешних помещениях Калластеского детского сада – основной школы продолжится
учебно-воспитательная деятельность детсада и первой
ступени основной школы, но уже в качестве структурной
единицы Колкьяского детского сада – основной школы.
С более точной информацией можно ознакомиться на
домашней странице волости, где опубликовано принятое
решение и пояснительная записка.
Следующее заседание волостного совета состоится 29
апреля и пройдёт снова в дистанционном формате.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Полиция предупреждает о
мошенниках, которые используют
как предлог коронавирус

Повсеместное распространение вируса показало, что мошенникам, к сожалению, чрезвычайное положение не помеха.
Полицейские многих государств получили сообщения о возможных телефонных мошенничествах, выманивании личных
данных, липовых предложениях дезинфицирующих средств и
пр. Мошенники используют коронавирус как предлог, чтобы
выудить у людей деньги.
В последние дни и в Эстонии участились подозрительные
звонки от незнакомцев пожилым людям, которые, как правило, живут одни и в отдалении и центров. В таких звонках
предлагаются, например, услуги по дезинфекции помещения
либо продаются защитные маски или дезинфицирующие
средства. На данный момент, насколько известно полиции,
ни один человек еще не позволил себя обмануть, никто не
пустил к себе домой подозрительного чужака, но в любом
случае следует быть на чеку.
С осторожностью следует относиться к разным электронным письмам. До того, как открыть полученную в письме
ссылку или приложенный файл, следует убедиться, что письмо пришло из заслуживающего доверия источника, чтобы не
заразить свой компьютер вредоносным вирусом.
Во-первых, надо проверить сам адрес, с которого поступило
письмо. На прошлой неделе, например, многие люди получили письмо якобы он имени Департамента здоровья, на самом
деле письмо содержало вирус.
От мошенничества защитит внимательность и осторожность. Звонящему вам незнакомцу не надо передавать свои
личные данные или данные кредитной карты. К любым коммерческим предложениям следует относиться трезво, и до
того, как сделать перевод денег, надо поискать в интернете
о предлагающем товар или предприятии товар.
Помните, что без приглашения не придет дезинфицировать
ваш дом ни одно порядочное предприятие, так, как к вам
домой не придут. Если в вашу дверь постучится человек и
назовется представителем какого-либо департамента, организации или предприятия, он должен вам показать рабочее
удостоверение или каким-либо другим образом себя идентифицировать. В случае сомнений не пускайте незнакомца
к себе домой и сообщите о подозрительном случае полиции
на номер 112.
Мошенники пытаются использовать людей, когда они
наиболее уязвимы. И в чрезвычайной ситуации надо сохранять спокойствие и взвешенно относиться к подобного рода
предложениям. Не дайте себя обмануть!
КАУПО СИРЕЛЬ

Тартуский уездный
сотрудник полиции

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

ИНСТРУКЦИЯ: КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
НА ПРИРОДЕ С УМОМ

В связи с объявленным
Правительством Республики чрезвычайным
положением, сообщаем,
что:
• В посетительских центрах RMK временно приостановлено обслуживание
клиентов, но консультирование будет продолжено
через инфотелефоны посетительских центров, по
электронной почте или посредством онлайн-чата на
сайте www.loodusegakoos.
ee.
•Каждый может скачать
приложение RMK loodusega
koos (Play, App Store), с
помощью которого можно
открыть для себя неизведанные природные тропы,
расположенные неподалеку.
• Несмотря на то, что
обслуживание клиентов в
посетительских центрах
приостановлено, открытыми для посещения остаются
выставки во дворах посетительских центров.
•Элиствереский лесной
зоопарк останется открытым, но вход для посетителей будет организован
через ворота. Вход – бесплатный.
•Лесные и природные
дома RMK временно закрыты. Всем посетителям,
которые уже заплатили

Foto Peeter Kiuru

за использование домов,
деньги будут возвращены.
Мы напоминаем всем, что
RMK имеет сотни объектов
на природе по всей Эстонии, но во избежание концентрации больших групп
населения и сопутствующего этому риска заражения
мы рекомендуем избегать
наиболее популярных троп
и, скорее, открывать для
себя ранее не изведанные
тропы и объекты. В их
поиске помогут домашняя страница RMK www.
loodusegakoos.ee и приложение RMK loodusega koos.
На природе стоит в собственных и интересах

других учитывать следующее:
• При передвижении по
тропам соблюдайте дистанцию с другими незнакомыми для вас людьми.
• Перемещайтесь по тропам в соответствии с имеющимися указателями, поровнявшись с идущими на
встречу людьми обходите
их на безопасном расстоянии.
• Формула предотвращения распространения коронавируса 2+2 действует
и на природе.
• Стоит учитывать, что
принцип формулы 2+2 действует как на земле, так и
при подъеме на смотровую
вышку.

• Если к моменту Вашего прибытия на парковке
будет уже более десяти
машин, то, в целях сохранения Вашего здоровья,
езжайте дальше и найдите с
помощью приложения RMK
следующий объект.
• Отдайте предпочтение
тропам и местам для костров, избегайте нахождения в лесных хижинах.
• На природе домашнего
питомца всегда держите на
поводке.

При посещении природных мест обращаем Ваше
внимание на то, что:
• Все, что мы в лес принесли, мы в силах и унести:
свой мусор заберите с собой.
• На территории Эстонии объявлен пожароопасный период, смотрите
подробнее здесь: http://
www.ilmateenistus.ee/ilm/
prognoosid/tuleohukaart/
• Костер можно разжигать
только в специально предусмотренном для этого
месте!
• Для приготовления гриля угли или дрова лучше
взять с собой.
• Дезинфекция туалетов
происходит два раза в неделю. RMK не гарантирует
постоянную стерильность
туалетов.
• Планируйте свои походы
на природу так, чтобы необходимости в посещении
туалета не возникало.
• Использованные носовые платки, салфетки,
стаканчики из под кофе и
пр. не выбрасывайте около
троп и других объектов, а
увезите с собой!
Следуя этим правилам, Вы
продемонстрируете свою
заботу по отношению к
природе и окружающим
Вас людям. В том числе
и к тем, кто ежедневно
обеспечивает порядок на
природных объектах.
Давайте вести себя на
природе разумно, бережно
по отношению к другим
людям и природе.
https://loodusegakoos.ee/
na-prirode-v-krizis
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Välisvoodrilauad I sort				
al. 11.33 €/m2
Krunditud välisvoodrilaud I sort		
al. 13.29 €/m2
Välisvoodrilauad II sort				
al. 4.49 €/m2
Sisevoodrilauad I sort					
al.9.00 €/m2
Sisevoodrilauad II sort					
al.3.31 €/m2
Terrassilauad immutatud I sort				al. 12.58 €/m2
Terrassilauad II sort					
al. 4.62 €/m2
Immutatud saematerjal				324 €/m³
Höövelpruss immutatud II sort				264 €/m3
Immutatud aiapostid				al. 1.75 €/tk
Liimpuittalad kuni 140x360 mm, kuni 13.5 m
800 €/m3
Höövelpruss II sort				
220 €/m3
OSB plaat 12 mm				
15.44/tk
Vineer välis niiskuskindel				al. 21.31 €/tk
Vineer filmi veekindel				
al. 42.75 €/tk
Pellet 6mm Premium, 15 kg kotis
al. 3.74 €/kott
Kaminapuud võrkkotis,kask ja lepp 40 L
al. 3.61€/kott
Terrassiõli						
al. 5.83 €/L
Muldvärv Tranemo				2.98 €/L
Transport Tartumaa piires alates 		
23 €

Kvaliteetne ja soodne puit

Hea teenindus ja asjatundlikud nõuanded pealekauba

Alates 1000 eurot ostukorvile ALE kuni -25%
Puidueksperdid OÜ
+372 510 7313
info@puidueksperdid.ee

Info tel 5684 5020

www.puidueksperdid.ee

Avatud E-R 8-18; L 9-15
Viljandi mnt 82, Räni, Kambja vald
Asume Lõunakeskuse kõrval. Sissesõit Ringtee tänavalt, Riia mnt Viljandi mnt ringristmike vahelt

Mobiilse
lintsaekaatri
teenuslõikus

Otsime oma meeskonnaga liituma
KOKKA
Nõudmised kandidaadile:
Valmidus töötada
nädalavahetustel ja õhtusel
ajal
Eelnev töökogemus kokana
Hea pingetaluvus ning huvi
ennast toidumaailmas
arendada

Info tel 527 0316

• Pärjad, leinaseaded
• Õnnitluskimbud
• Pruudikimbud, pulmaseaded
• Peoruumide dekoreerimine

Lisainfo ja kandideerimine:
alatskivi@lossirestoran.eu
tel: 53032485

• Alates 4. märtsist valik lõikelilli kohapeal
saadaval (Kokanurga küla, Peipsiääre vald)

MÕISA TALLI PUBI
ALATSKIVIL
VÕTAB TÖÖLE:

KOKA

Nõudmised
kandidaadile:
Eelnev töökogemus
kokana
Valmidus töötada
nädalavahetustel
Vanust vähemalt 18
eluaastat
Lisainfo ja
kandideerimine:
alatskivi@moisatall.eu
tel: 51927540

Peipsiääre vald, Sääritsa küla.
Info tel 5660 8773

Veeta OÜ pakub tööd
kasvuhoonetöötajale.

Müüa Peipsiääre tippsibulat
ja valiksibulat (pesalist)
Tel 517 4605, Metsakivi 6
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UUED VALLAKODANIKUD

KOPLIMETSAGRUPP OÜ

LINDA LENE VÄRK
20.03.2020

Roomikekskavaatoriga pakutavad teenused:

Pala 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

KRAUS ANNUK
22.03.2020
Vara piirkond

ADEELE OSTRA
24.03.2020
Alatskivi piirkond

ELLA MARDO
10.04.2020

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

ÕNNELA OÜ müüb kohalikku
mett ja mesindustooteid

Alatskivi piirkond

KUULUTUSED

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

Hind sõltub kogusest.

Kontakt Tarmo Eres 527 4339

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

EELK VARA BIRGITTA KOGUDUS
Koguduse tegevust on võimalik jälgida lehel https://www.facebook.
com/pg/Vara-Birgitta-kogudus-103910081283942/posts/

Vabariigi Valitsuse poolt kogudustele antud
juhised eriolukorras käitumiseks

Korstnapühkija Marko
Mesi puhastab Teie kodu
korstnad ja küttekolded.
Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

Tel 5805 0201.

- Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on
koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis
laienevad piirangud ka jumalateenistustele ja teistele sellistele
kogunemistele.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

- Kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas
avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste
kogunemised tuleb edasi lükata või ära jätta kuni uute juhiste või
eriolukorra lõpuni. Nende vahendamiseks soovitame kasutada
elektroonilisi vahendeid.

Ostan vanemat eesti kunsti.
Sobivusel maksan ausat hinda.
Tel 5341 6769 või
info.lercon@gmail.com
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee
Ostame sõiduautosid igas
seisukorras. Tuleme sinu
juurde, maksame auto eest ja
vormistame paberid kohapeal.
Helista 5377 7592.
Eramajade ja kõrvalhoonete
projekteerimine.Autocad,
eskiisprojekt,eelprojekt,põhiprojekt, eramu, suvila, saun, kuur,
garaaž, auto varjualune või muu
kõrvalhoone. Aare Heinmets F&F
smallhouseprojects@gmail.com
Tel 502 9739

PALJU ÕNNE!

APRILLIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED

91 LEIDA ENNOMÄE
90 VALVE LAATSARUS
88 JELIZAVETA SVEŽENTSEVA
88 JEKATERINA BAUKOVA
86 HIONIA TIHHOMIROVA
86 KALJU LIMBERG
86 KALJU TAMM
85 MARIA MUROVA
85 ARNOLD PAAP
85 ALEKSANDRA
MAKARENKOVA
85 VASSILI KUTKIN
84 KALJO KIILI
83 FOMAIDA DUBININA
83 VALENTINA ANSIP
83 MILVI TOOMING
81 KAPITALINA BUBNOVA
81 IRINA KORŽEVITŠ
81 KAARLI ISAAK
80 LJUDMILA KAPANTINA
80 TOIVO PÕLDMA
70 IRINA VOLKOVA
70 HELJE KALDARU
70 VIIA PÕVVAT
70 VIKTOR OPIKOV
70 VASILY STRUTINSKIY
70 RAIMO LEPPIK
70 KALLE MÜÜRSEPP
Maikuu sünnipäevalastel, kes ei
soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
15.maiks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583

- Riik tagab ka eriolukorras oma kodanike ja kõigi Eesti
inimeste usuvabaduse, arvestades samas inimeste tervise kaitse
kaalutlustega.

Viljapuude kevadine
hoolduslõikus.
Tel 513 6256

- Jätkatakse eraviisiliste usuliste talitustega, sealhulgas
hingehoidlike vestluste, pihi ja armulaua ning teiste vastava usulise
ühenduse spetsiifikast lähtuvate tegevustega, mis tuleb korraldada
selliselt, et on välistatud teiste inimeste nakatumise oht.

Korstnate ehitus ja remont
koos vajalike plekitöödega.
Tel 5618 9517
e-mail joosep.sepp@mail.ee

- Selleks, et inimesed saaksid täita oma isiklikke usulisi vajadusi,
võivad usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palveja pühakojad jääda isiklikeks külastusteks avatuks.

Willmani OÜ ostab
metsakinnistuid ja raieõigust.
Tel 510 0878,
info@willmanimets.ee

AT MAAGRUPP OÜ
teeb järgmisi töid
PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
MÄRTS / APRILL 2020
ASTA SOMELAR

PAUL MOORA

23.09.1935-18.03.2020

03.12.1940-09.04.2020

HERBERT SULG

SELMA-AMANDA
RANNASOO

16.04.1930-24.03.2020

VEERA KULIKOVA
08.09.1946-27.03.2020

27.05.1926-13.04.2020

MARGO VESI
04.08.1967-13.04.2020

Kadrina mõisa

Скорбим по поводу
смерти дорогой

ХИОНИЯ РАТКЕЛЕНЕ
Выражаем глубокое
соболезнование
родным и близким.
Одноклассники
Калластенской средней
школы,
выпуск 1960 года.

HERBERT SULG
16.04.1930–24.03.2020

Assikvere Haridusselts
mälestab seltsi
asutajaliiget.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Pullitall

rendib välja ruumi
sünnipäevadeks,
pulmadeks ja
koolitusteks.
Saal mahutab kuni
120 külalist.
Perioodil mai-okt.
Info tel 528 6481;
aivi@pootsman.ee

* pinnase planeerimistööd
* tiikide-kraavide kaevamine,
kaldakindlustus maakividega,
kuivenduskraavid
* teede ja platside ehitamine
* kaabli-, vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevamine

Lisainfo tel +372 521 7945
Alo Vadi
alo.maagrupp@gmail.com

