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Uus Alatskivi Coop Konsum avab uksed!
Coop Tartu kaubandusjuhi Madis Suiste sõnul on
uue kaupluse näol sisuliselt tegemist linnakauplusega.
,,Kaupluse sortiment
on vägagi võrreldav meie
tüüpilise linna Konsumi
omaga,’’ väitis Suiste. Lisaks Konsumile kolib uude
hoonesse ka Benu apteek.
Kaupluse avamispäeval
jagatakse külastajatele
tasuta jäätist ja lastele
õhupalle.
Lisaks suve algul avatud Raadimõisa Konsumile ning nüüd sügisel
avatud Alatskivi Konsu-

Coop Tartu kõige uuem
kauplus avab oma uksed 31. augustil, kell 15.
Augusti viimasel päeval avab Alatskivil uksed
uhiuus Coop Konsum. Uue
kaupluse müügisaal on kaks
ja pool korda suurem kui senisel Alatskivi A&O kauplusel ning on varustatud ka
kiirete ja mugavate Nutikassadega. Uue Alatskivi
Konsumi kassades saavad
kõikide pankade kliendid
pangakaardiga sularaha
välja võtta ning Coop Panga kliendid sularaha arvele
Uus kauplus ootab külastajaid. 						
maksta.

mile on erinevas järgus
ettevalmistused käimas
veel 2 Coop Konsumi rajamiseks. Tänaseks on
alla kirjutatud kaupluse
arendamise kokkulepe ka
Kvissentali külje all Jõgeva
mnt ääres, mis on plaanis
avada 2021. aasta II poolaastal.
Edendamaks elu Tartumaal, kerkib 2021. aasta
esimeses pooles ka tänase Melliste A&O asemele
senisest oluliselt laiema
kaubavalikuga täiesti uus
Coop Konsum.

Sibulatee puhvetite päev tuleb taas
Sibulatee traditsiooniline puhvetite päev toimub
12. septembril, mil oma
uksed avavad 21 puhvetit
kogu Sibulatee piirkonnas.
Oma õue väravad teevad
lahti ja head ning paremat
pakuvad kohalikud inimesed
terves Sibulatee piirkonnas.
Pakutakse nii vanaemade
retseptide järgi valmistatud
toite kui moodsamaid, aga
siiski kohalikku toorainet
kasutavaid roogasid. Paljudes kohtades saab lisaks
toidule nautida kas näitust
või elavat muusikat ning
samuti osaleda õpitubades.
Küll on selle aasta sündmused vähe teistsugused
kui tavaliselt. Hoolsalt tuleb pesta käsi ning need,
kes haiged või viimasel ajal
kokku puutunud COVID
viirusesse nakatunud inimesetega, peaksid aga kindlasti
koju jääma. Samuti tahame
südamele panna, et kõik
elanikud, kes sel päeval
oma toodangut (hoidised,
pirukad) külatänavatel pakuvad, peaksid samuti jälgima hügieenireegleid: ei tohi
toimuda toiduvalmistamisel
ristkäitlemist, hoidma peab
puhtust, toite piisavalt läbi
küpsetama, kasutama puhast vett ja nõusid ning muidugi pakkuma värsket toitu.
Varnjas, Kasepääl ja
Kolkjas teeme kõik endast
võimaliku ja levitame infot

kuidas on mõistlik autodega
liikuda ja palume väravate
ette mitte parkida. Samuti
muutub sel päeval Varnjas üks osa Kesk tänavast
ühesuunaliseks, aitäh teile
mõistvuse eest juba ette!
Rohkem infot kogu
päeva ja puhvetite kohta:
https://www.sibulatee.ee/
uritused/sibulatee-puhvetite-paev-2020/ ning kaart
https://tinyurl.com/sbpp2020
Parima sibulapirukameistri konkurss

Teist aastat valime Sibulatee parima sibulapirukameistri! Konkurss on
mõeldud kõigile Sibulatee
piirkonna elanikele. Kui
Sa ise või Su hea naaber
küpstab hästi sibulapirukat,
siis on õige aeg end üles

Puhvetite päeva melu. 							
anda. 12. septembril kell 11
toimub parima piruka valimine Kolkjas Peipsimaa Kü-

lastuskeskuses. Osalevaid
pirukaid testib pimetestis
žürii, kes juba oskab head

Foto Ahto Sooaru

toitu hinnata. Iga piruka
puhul, olgu see siis suur
plaadipirukas või väikesed

pirukakesed, hinnatakse
nii välimust, lõhna, maitset
kui tekstuuri. Kokkuvõttes
kõrgeima hinnangu saanud
pirukavalmistaja saab selle
aasta sibulapirukameistri
aunimetuse ning au ja kuulsuse. Võitja kuulutatakse
välja 12. septembril kell 12
Peipsimaa külastuskeskuses
ning Sibulatee sotsiaalmeedias.
Eelmise aasta võitja Natalja Rästas sel aastal vastavalt reeglitele konkursil
osaleda ei saa. Parima sibulapirukameistri tiitel tõi talle küll juurde aga tuntust ja
uusi kliente, nii et osavatel
pirukategijatel soovitab ta
konkursil kindlasti osaleda.

Osalemise tingimused:

Foto Ahto Sooaru

• Osaleja peab olema Sibulatee piirkonna elanik.
• Tegemist peab olema sibulapirukaga, võib olla nii väike pirukas kui suur plaadipirukas. Lubatud on lisada muidu komponente sibula juurde, kuid sibul peab täidises olema ülekaalus.
• Pirukad (kas 5 väikest pirukat või 1 suurem pirukas) peavad
olema 12. septembril hiljemalt kell 10.30 Peipsimaa külastuskeskuses (Kolkja, Suur tee 25). Pirukate juurde lisada eraldi
paberil valmistaja nimi ja kontakt.
• Osalemiseks tuleb enda soovist teada anda 10. septembriks
info@sibulatee.ee. Osalemissoovi kirjutada pirukate nimetus
(nt Pärmitaigna sibulapirukad juustuga), valmistaja nimi ja
kontakttelefon.
• Osaleda võivad nii ametikud puhvetid kui kõik piirkonna
elanikud.
Jõudu pirukaküpsetajatele!
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Peipsiääre valla volikogu juuni kuu istung toimus 17. juunil
Alatskivi koolimaja ruumides. Enne volikogu istungit said
huvitatud tutvuda remonditud koolimaja ruumidega.
Volikogu istungil olid arutlusel alljärgnevad teemad:
•Finantsjuht Mirje Põld andis Peipsiääre valla 2019. aasta
konsolideeritud majandusaasta aruande kohta selgitusi ja
vastas volikogu liikmete küsimustele. Revisjonikomisjon tegi
ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada, mida volikogu
ka tegi.
•Volikogu otsustas avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada järgmised kinnistud:
Haapsipea külas asuv Varsa kinnistu alghinnaga 3000 eurot;
Haapsipea külas asuv Toominga kinnistu alghinnaga 5000 eurot;
Kokora külas asuv Kuuse krt 4 korteriomand alghinnaga 500
eurot;
Põldmaa külas Uue-Lombi kinnistu alghinnaga 15000 eurot.
•Otsustati Kallastel Kevade Park kinnistust anda tasuta kasutusse maa-ala maakütte rajamiseks.
•Hariduskomisjoni esimehe Grete-Sina Haaristo ettepanekul
otsustati nimetada hariduskomisjoni liikmeks abivallavanem
Väino Kivirüüt.
•Vallasekretäri ettepanekul tunnistati kehtetuks mitmed praeguseks ajaks aegunud liitunud valdade määrused.
•Infopunkti raames andis vallavanem ülevaate COVID-19
haiguspuhanguga toime tulekust valla territooriumil. Samuti
arutleti Alatskivil asuvate kortermajade elanike aiamaadega
seonduvat.
5. augustil samuti Alatskivi Kooli ruumides toimunud
volikogu istungil oli päevakorras kolm päevakorrapunkti.

• Otsustati anda vallavalitsusele luba kahe väikebussi liisimiseks.
Nii Alatskivi kooli kui ka Peipsiääre valla Pala teeninduskeskuse
õpilaste veoks ja majandussõitudeks mõeldud mikrobussid on
vanad ja suure läbisõiduga, mistõttu need asendatakse uutega.
• Volikogu andis arvamuse Selgise VI uuringuruumi uuringuloa
taotluse kohta. Uuringuluba taotletakse Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Selgise külas asuvale riigimaa katastriüksusele.
Tegemist on tarbevaru uuringuga ning uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv ning ehitus- ja täitekruus. Volikogu
nõustus uuringuloa andmisega.
• Valla edasise arengu seisukohalt oli oluline päevakorrapunkt,
kus vaadati läbi ja kinnitati riikliku investeeringutoetusega
finantseeritavate projektide nimekiri, mis on järgmine:
1) Pala külas Kingu sotsiaal- munitsipaalmajas kahe korteri
renoveerimine, trepikodade akende ja krt nr 14 akende vahetamine ning laste mänguväljaku rajamine;
2) Koosa külas Mängude Maja 2. korruse renoveerimine ja
katuse vahetamine;
3) Vara külas lasteaia katuse vahetamine;
4) Vara skatepargi renoveerimine;
5) Alatskivi kooli inventarihoone projekteerimine ja ehitamine;
6) Kolkja kooli staadioni projekteerimine ja ehitamine;
7) Kallaste lasteaia mänguväljaku rajamine;
8) Kallaste veetorni projekteerimine ja ümberehitamine avalikuks kasutuseks.
Materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel. Järgmine
volikogu istung toimub augusti lõpus.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees
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Väljaandja: Peipsiääre
vallavalitsus, Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi, Peipsiääre
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Toimetaja: Gerly Soieva,
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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
SEPTEMBRIS 2020

Vallavalitsuse istung 16.06.2020
• Väljastati ehitusluba Alatskivi alevikus Lossi tn 1a kinnistule
maasoojuspuuraukude rajamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Raatvere külas Tuuliku
kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks ja Kesklahe külas Lohukaela kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Kooskõlastati Kokanurga külas Nässi kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht ja Välgi külas Mustametsa AÜ 19 kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti välja korraldus nr 265 „Avaliku ürituse „Vanasõidukite
suursõit 2020“ loa kehtetuks tunnistamine“.
• Anti välja korraldus nr 266 „Loa andmine avaliku ürituse
„Noodid Peipsi Rannal“ korraldamiseks“.
• Rahuldati taotlus Kolkja alevikus Sipelga tn 4 jäätmete
kogumismahuti tühjendussageduse kohta suveperioodidel
vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul tähtajaga kuni 30.09.2021,
sest biojäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud.
• Rahuldati üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamiseks.
•Anti välja korraldus nr 269 „Reservfondist raha eraldamine“,
millega eraldati Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve reservfondist 980,18 eurot projekti „Peipsiääre valla noorte jalgpalli
arendamise võimaluste loomine“ omaosaluseks.
• Anti välja korraldus nr 270 „Hajaasustuse programmi
raames toetuste määramine ja toetuslepingute sõlmimine“,
millega rahuldati hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru esitatud 16 toetustaotlust projektide kogumahus
87585,27 eurot.
• Anti välja korraldus nr 271 „Hajaasustuse programmi
raames taotluste mitterahuldamine“, millega otsustati mitte
rahuldada 35 taotleja taotlust toetusvahendite mittejätkumise
tõttu.
• Otsustati anda rendile Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus
asuva Kasumetsa katastriüksuse maatükk nr 41 pindalaga ca
1800 m² tähtajaga 5 aastat.
• Nõustuti Kolkja alevikus asuva Ranna tn 20 katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise
käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Koosa külas asuva Haljasala katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Koosa külas asuva Keskuse katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuda Koosa külas asuva Valgu katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Otsustati koduteenuste määramine.
• Kahel korral otsustati sotsiaaltoetuse taotlus jätta rahuldamata.
• Otsustati lasteaia toiduraha osaline kompenseerimine.
• Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.
• Anti välja korraldus nr 285 „Kolkja Lasteaed- Põhikooli
lasteasutuses õpilase osaline õppetegevuses osalemine“.
• Otsustati kvalifitseerida hanketeates ja hankedokumentides
esitatud tingimustele vastavad, hankele „Teede pindamine“
järgmised pakkumuse esitanud pakkujad: AS Eesti Teed; AS
Tariston; AS TREV-2 Grupp ja OÜ Moreen. Tunnistati hanketeates ja hanke dokumentides esitatud tingimustele vastavaks
järgmiste pakkujate esitatud pakkumused: AS Eesti Teed; AS
Tariston; AS TREV-2 Grupp ja OÜ Moreen.
Tunnistati riigihankes „Teede pindamine“ edukaks pakkuja
AS TREV-2 vastavaks tunnistatud pakkumus, kui madalaima
maksumusega pakkumus, kogumaksumusega 199 726,50
eurot ilma käibemaksuta.
• Tunnistati Virtsu külas asuva Juhkami kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks
kõrgeima hinna pakkunud Madis Alamaa pakkumus summaga
10 261 eurot.
•Tunnistati Nina külas asuva Kooli tn 20 kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks
kõrgeima hinna pakkunud Ilmar Helm pakkumus summaga
2977 eurot.
• Tunnistati Alatskivi alevikus asuva Lossi tn 3a kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise
võitjaks kõrgeima hinna pakkunud Kristo Jürisoo pakkumus
summaga 7020 eurot.
• Tunnistati Tagumaa külas asuva Vahtranurga kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise
võitjaks kõrgeima hinna pakkunud Katrin Kangro pakkumus
summaga 1766 eurot.
• Tunnistati Vanaussaia külas asuva Oti kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumis võitjaks
kõrgeima hinna pakkunud Oleg Junkin pakkumus summaga
11 501 eurot.

• Tunnistati Assikvere külas asuva Vahtramäe kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise
võitjaks kõrgeima hinna pakkunud Riina Kerner pakkumus
summaga 3800 eurot.
• Tunnistati Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks
kõrgeima hinna pakkunud Marina Burmistrova pakkumus
summaga 4302 eurot.
• Tunnistati Vara külas asuva Õpetajate maja kinnistul asuva
kahetoalise korteriomandi nr 2 võõrandamiseks korraldatud
avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna
pakkunud Rent4you OÜ pakkumus summaga 5629 eurot.
• Tunnistati Pala külas Kingu kortermaja korterite remondiks
läbiviidud pakkumismenetluses edukaks MR Vaader OÜ pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus, maksumusega 37
391,49 eurot ilma käibemaksuta.
• Arutati kuld ja hõbemedaliga koolilõpetajate tunnustamist
– otsustati tunnustada kuldmedaliga lõpetajaid 150 euroga
ja hõbemedaliga lõpetajaid 100 euroga.
• Arutati perede toetamist projektis puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks–otsustati toetada kahele majapidamisele septiku paigaldamist.
• Arutati Luha küla pumbamaja remonditööde teostamise
toetamist – otsustati toetada vastavalt esitatud arvele.
• Arutati MTÜ Peipsimaa Kogukonna Köök ettepanekut läbirääkimiste alustamiseks Uuelombi kinnistu omandamiseks
hobikeskuse rajamiseks – otsustati mitte nõustuda kõnealuste
läbirääkimistega.

Vallavalitsuse istung 30.06.2020

• Anti välja korraldus nr 296 „Puurkaevu asukoha kooskõlastus“, millega kooskõlastati Torila külas Nikolja kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti välja korraldus nr 297 „Puurkaevu asukoha kooskõlastus“, millega kooskõlastati Tagumaa külas Krongi kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
• Tunnistati pakkumusmenetluses „Vara lasteaia „Õnnetriinu“
katuse vahetus“ edukaks Olly Terasprofiilid AS pakkumus, kui
madalaima hinnaga pakkumus, summas 34 690,71 eurot ilma
käibemaksuta.
• Seati Koosa külas, Mirko-Oja kinnistule (kasutusõiguse ala
suurus 116 m2), Koosa veski kinnistule (kasutusõiguse ala
suurus 29 m2), Kiska kinnistule (kasutusõiguse ala suurus
152 m2), Maria kinnistule (kasutusõiguse ala suurus 96 m2)
ja Koosa 17 kinnistule (kasutusõiguse ala suurus 482 m2)
Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus avalikes huvides vajaliku
maa- ja õhukaabelliini rajamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Kolkja alevikus Ranna
tn 52 kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Otsustati seada Peipsiääre valla kasuks sundvaldus eratee
avalikuks kasutamiseks Peipsiääre vallas Perametsa külas
asuvale Mati kinnisasjale, Mikkora kinnisasjale, Ennuri kinnisasjale ja Mügara kinnisasjale.
• Otsustati seada Peipsiääre valla kasuks sundvaldus eratee
avalikuks kasutamiseks Ranna külas asuvale Ranna kinnisasjale.
• Väljastati ehitusluba Alajõe külas Kaasiku kinnistul tiikide
rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Varnja alevikus Kesk tn 8 kinnistul
kunstigalerii kasutusele võtmiseks.
•Anti FIE-le Sirle Sillaste luba avaliku ürituse „Kallaste suvelaat“ läbiviimiseks 19. juulil 2020 algusajaga kell 09.00 ja lõpuajaga kell 15.00 eeldatavalt 1000-le inimesele lähiaadressil
Keskväljak ning Oja tänav, Kallaste linn, Peipsiääre vald.
• Anti FIE-le Sirle Sillaste luba avaliku ürituse „Kallaste
laat“ läbiviimiseks 20. septembril 2020 algusajaga kell 9 ja
lõpuajaga kell 15 eeldatavalt 1000-le inimesele lähiaadressil
Keskväljak ning Oja tänav, Kallaste linn, Peipsiääre vald.
• Anti MTÜ-le Varnja Perekonna Selts luba avaliku ürituse
„Kaluripäev“ läbiviimiseks 11. juulil 2020 algusajaga kell 19 ja
lõpuajaga 12. juulil 2020 kell 02 eeldatavalt 150-le inimesele
lähiaadressil Kesk tn 78, Varnja alevik, Peipsiääre vald.
•A nti MTÜ-le Peipsimaa Turism luba avaliku ürituse „Peipsi
järvefestival“ läbiviimiseks 14. juulil 2020 algusajaga kell
17.00 ja lõpuajaga kell 22.00 eeldatavalt 500-le inimesele
lähiaadressil Puhkeala, Kolkja alevik, Peipsiääre vald.
•Anti Tagumaa Autospordi Liit MTÜ-le luba avaliku ürituse
„Tagumaa suveralli“ läbiviimiseks 4. juulil 2020 algusajaga kell
8 ja lõpuajaga 5. juulil 2020 kell 3 eeldatavalt 450-le inimesele
lähiaadressil Liivati, Tagumaa küla, Peipsiääre vald.
• Rahuldati üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamisekse.
• Nõustuti Kesklahe külas asuva Lohukaela katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks ning määrati
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
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• Nõustuti Sipelga külas asuva Urva katastriüksuse jagamisega ning
määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 14.11.2019 sõlmitud toetuslepingu nr
11-2/160 alusel esitatud aruanne Päeva talu puurkaevu rajamise
kohta Matjama külas.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 05.11.2020 sõlmitud toetuslepingu
nr 11-2/156 alusel esitatud aruanne Kullamaa talu puurkaevu
rajamise kohta Kokanurga külas.
• Kahel korral lõpetati koduteenuste osutamine.
• Anti välja korraldus nr 317„Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine“.
• Arutati eraisiku avaldust Rootsikülas kahe kinnistu rendile
võtmiseks turismimajanduse arendamise eesmärgil– otsustati
vastava otsuse eelnõu tingimusega, et 2 aasta jooksul peale lepingu
sõlmimist peaksid planeeritavad tegevused ning rajatised käiku
minema, volikokku suunata.
• Arutati Vara Maanaiste Selts taotlust ürituste rahastamiseks
investeeringute vahenditest, mis eraldati riigi poolt seoses kriisi
olukorraga – otsustati taotlust mitte rahuldada, sest summa ühe
objekti kohta peab olema vähemalt 20 000 eurot.
• Arutati Lossi tn 4 I korrusel asuvate valla ruumide rendile andmist – otsustati jätta need sotsiaalpinnaks.

Vallavalitsuse istung 29.07.2020

• Väljastati järgmised ehitusload: Nina külas Ranna tn 55 kinnistul
paadikuuri rajamiseks, Torukülas Terminali kinnistul tootmishoone rajamiseks, Välgi külas Mustametsa AÜ 19 kinnistule puurkaevu
rajamiseks, Torila külas Nikolja kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Kooskõlastati Kusma külas Jõessaare kinnistule rajatava puurkaevu asukoht ja Rupsi külas Paju kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
• Väljastati kasutusluba Alatskivi alevikus Lossi tänava kinnistul
vee- ja kanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Perametsa
külas Kajo kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Kinnitati pakkumuse „Koosa mängude maja teise korruse renoveerimine ja katuse vahetus“ tulemused ja tunnistada edukaks MR
Vaader OÜ pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus, summas
59 915,67 eurot ilma käibemaksuta.
• Kvalifitseeriti hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele vastavad, hankele „Eterniidijäätmete kogumisringid
Peipsiääre vallas 2020“ järgmised pakkumuse esitanud pakkujad:
Eesti Keskkonnateenused AS; OÜ Amestop ja Ragn-Sells AS. Tunnistada hanketeates ja hanke dokumentides esitatud tingimustele
vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumised: Eesti Keskkonnateenused AS; OÜ Amestop ja Ragn-Sells AS. Tunnistada
riigihankes „Eterniidijäätmete kogumisringid Peipsiääre vallas
2020“ edukaks OÜ Amestop pakkumus, kui madalaima hinnaga
pakkumus, summas 75 eurot/tonn ilma käibemaksuta.
• Väljastati kasutusluba Kolkja alevikus Sipelga tn 6 kinnistul
reoveepuhasti kasutusele võtmiseks.
• Väljastati ehitusluba Tagumaa külas Krongi kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Anti välja korraldus nr 330 „Katastriüksuse koha-aadressi
muutmine“, millega muudeti Varnja alevikus asuva Kesk tn 102
katastriüksuse senist koha-aadressi ning määrati uueks kohaaadressiks Stefanida.
• Muudeti Sassukvere külas asuva Kitaski katastriüksuse olemasolevat sihtotstarvet (maatulundusmaa) ja määrata uueks
sihtotstarbeks 100% elamumaa.
• Kvalifitseeriti lihthankes pakkujatena Casaverde OÜ,
P.P.Ehirusjärevalve OÜ,
Tarindiprof OÜ ja OÜ Keskkonnaprojekt pakkumused, kes esitasid
oma kvalifikatsiooni tõendamiseks kõik hanketingimustes nõutud
dokumendid ja on tõendanud vastavust kõigile hanke kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati vastavaks pakkujate Casaverde OÜ,
P.P.Ehirusjärevalve OÜ, Tarindiprof OÜ ja OÜ Keskkonnaprojekt
pakkumused, kui hanketingimustes esitatud pakkumuse nõuetega kooskõlas olevad pakkumused. Tunnistati edukaks pakkuja
P.P.Ehirusjärevalve OÜ pakkumus, kui madalaima maksumusega
pakkumus, kogumaksumusega 14 268 eurot ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldused nr 333 ja nr 334 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine“.
• Eraldati MTÜ-le Kaldapiäskesed Peipsiääre valla 2020. aasta
eelarvest sihtfinantseeringuks põhivara soetamisel, Ranna Rahvamaja rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks 7023,60
eurot.
• Anti välja korraldus nr 336 „Põhivara maha kandmine seisuga
30.06.2020“, millega kanti seoses renoveerimisega maha varasid
Alatskivi Kooli põhivarast.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 11.11.2019 sõlmitud toetuslepingu nr
11-2/157 alusel esitatud aruanne Lassi talu puurkaevu rajamise
kohta Vanaussaia külas.

• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 02.12.2019 sõlmitud toetuslepingu nr
11-2/167 alusel esitatud aruanne Ingeaia talu puurkaevu rajamise
kohta Vanaussaia külas.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 11.11.2019 sõlmitud toetuslepingu nr
11-2/155 alusel esitatud aruanne Kauri talu puurkaevu rajamise
kohta Vanaussaia külas.
• Anti nõusolek Kasepää alevikus Peipsi 131 kinnistu vastas oleva
kanali puhastamiseks.
• Nõustuti Alatskivi alevikus asuvale jäätmejaama maaüksusele
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse kasuks seatud isikliku kasutusõiguse tasuta lõpetamisega. Kasutusõiguse alale MTÜ poolt
rajatud eelsorteeritud jäätmete kogumispunkt jääb kasutusõiguse
lõpetamisel Peipsiääre vallale.
• Anti välja korraldus nr 342 „Sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine“.
• Kahel korral otsustati erakorralise toetuse määramine.
• Anti välja korraldus nr 345 „Tugiisikuteenuse eest tasumise
kohustuse ülevõtmine“.
• Otsustati sotsiaaleluruumi üürile andmine.
• Kinnitati Peipsiääre valla Kallaste Lasteaed-Põhikooli uus
struktuur ja teenistuskohtade loetelu ning tunnistati kehtetuks
Peipsiääre Vallavalitsuse 21.01.2020 korralduse nr. 36 „Peipsiääre
valla koolieelsete lasteasutuste ja üldharidusasutuste struktuuri
ja teenistuskohtade loetelu kinnitamine“ lisa 1/3.
• Otsustati suunata järgmisele volikogu istungile otsuste „Väikebusside kasutusendile võtmiseks loa andmine“ ja „Investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja kinnitamine“ eelnõud.
• Arutati Kallastel Oja tn 15 üürniku avaldust – otsustati tellida
hindamine selle korteri müügiks.
• Arutati OÜ Killavoor avaldust – otsustati avaldust praegu mitte
rahuldada.
• Arutati Kodavere kalmistu ühispöördumist – otsustati taotluse
rahuldamisega tegeleda.

Vallavalitsuse istung 11.08.2020

• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Kokanurga külas Nässi
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Kasepää alevikus Noodaranna kinnistul
väliatraktsioonide kasutusele võtmiseks.
• Kinnitati pakkumuse „Kolkja kooli staadioni projekteerimine“
tulemused ning tunnistati tööde teostajaks KLM Projekt OÜ pakkumus summas 5000,00 eurot ilma käibemaksuta.
• Nõustuti Koosalaane külas asuva Raja katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Lümati külas asuva Värvu katastriüksuse jagamisega
kolmeks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Päiksi külas asuva Suureoidu katastriüksuse jagamisega
ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Selgise külas asuva Männiku katastriüksuse jagamisega
ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Pala külas asuvale ühissõidukipeatusele (tehnilise koodiga 7801334-1) nimi Pala.
• Otsustati anda OÜ-le Slaker kaheks kuuks üürile Peipsiääre
vallale kuuluv munitsipaaleluruum aadressil Pala küla, Kingu krt
13.
• Otsustati korraldada riigihange „Kahe väikebussi kasutusrendile
võtmine“ avatud hankemenetlusena. Määrati hanke eest vastutavaks isikuks Kalmar Raudsepp ja moodustati hankekomisjon
koosseisus: Kalmar Raudsepp (esimees) ning Raimond Võimre,
Tõnu Ilves (liikmed).
• Otsustati pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut.
• Kolmel korral otsustati sotsiaaltoetuse määramine ja ühel korral
otsustati mitte rahuldada sotsiaaltoetuse taotlust.
• Otsustati suunata järgmisele volikogu istungile otsuste „Sääritsa
külas Ansu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“, „Kallaste
Linnavalitsuse 24.08.2009 korraldusega nr 62 kehtestatud Võidu
tn 104, Rahu tn 2, Rahu ja Võidu tänavate vahelise ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“ ja „Esindaja nimetamine Peipsiääre
Valla Keskraamatukogu nõukogusse“ eelnõud.
• Arutati Selveri taotlust e-Selveri reklaami paigaldamiseks Alatskivile ja Kallastele – otsustati taotlus kooskõlastada.
• Arutati taotlust Alatskivil Lossi tn 4 hoone I korruse ruumide
rendile andmiseks – otsustati jätta need ruumid sotsiaalpinnaks.
• Arutati Kirtsi tee sundvalduse menetluse alustamist –otsustati
menetlust alustada tingimusel, et kogu kõnealune tee alustades
valla teest kuni RMK-ni jääks vallale ja saaks avalikuks kasutamiseks.
• Arutati Meoma külas Natali kinnistule viiva tee sundvalduse
menetluse alustamist – otsustati menetlust alustada.
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Vallavalitsus 13.08.2020
• Väljastati kasutusluba Alatskivi alevikus Lossi tn 1a kinnistul
kaupluse kasutusele võtmiseks.
• Väljastati ehitusluba Torila külas Torila haigla kinnistul olemasoleva ehitise ümberehitamiseks hooldekoduks.
• Anti välja korraldus nr 365 „Katastriüksuste piiride muutmine,
koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“, millega kinnitati maakorraldustoimingu tulemusena katastriüksuste 86101:003:0047
ja 86101:003:0018 vahelised piiride muudatused ning määrati
sihtotstarbed ja koha-aadressid.
• Eraldati Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve reservfondist MTÜle Pala Valla Noored 3511,67 eurot projekti „Väikelaste mängutoa
loomine“ omaosaluseks.
• Arutati Anna kodumajutus & kohviku taotlust Kallastel Võidu tn
40 kinnistu kasutamiseks müügikohtade paigaldamise eesmärgil
Kallaste Sibula ja kalalaadal – otsustati taotlus rahuldada, iga müüja üritusel peab tagama käte desinfitseerimisvahendi olemasolu,
maski kandmine on soovituslik.
• Arutati Peipsiääre vallas toimuvate ürituste: Vanavara laat
5. septembril, Sibula ja kalalaat 29. augustil, Sibulatee puhvetite
päev 12. septembril korraldamise lubamist-otsustati anda nõusolek nende ürituste korraldamiseks.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

AMETLIKUD TEATED
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS

võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
1. Kokora külas Kuuse kinnistul asuva 2-toalise (krt 4) korteriomandi (40,8 m2), registriosa nr 4199604, katastritunnus
12601:003:0217. Alghind 500 eurot, osalustasu 50 eurot ja
tagatisraha 50 eurot.
2. Haapsipea külas asuva „Varsa“ kinnistu, registriosa nr
16783050, katastritunnus 58601:001:0659, suurus 3640 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
3. Tähemaa külas asuva „Tünsasalu kinnistu“, registriosa nr
15306750, katastritunnus 58601:001:0469, suurus 19 644 m².
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot.
4. Punikvere külas „Lepa“ kinnistu, registriosa nr 2940235,
katastritunnus 57601:002:0205, suurus 2,39 ha. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot
ja tagatisraha 700 eurot.
5. Särgla külas asuva „Jõenurga“ kinnistu, registriosa nr
13152750, katastritunnus 58601:001:0229, suurus 5004 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 20 000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 2000 eurot.
6. Pala külas asuva „Pärnaõie” kinnistu, registriosa nr
2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus 3236 m². Maa
sihtotstarve üldkasutatav maa. Alghind 2000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 200 eurot.
7. Kargaja külas asuva „Viira“ kinnistu, registriosa nr
14583250, katastritunnus 58601:001:0391, suurus 10 525 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
8. Põldmaa külas asuva „Uue-Lombi“ kinnistu, registriosa nr
4845904, katastritunnus 86101:001:0080, suurus 12 406 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 1500 eurot.
9. Haapsipea külas asuva „Toominga“ kinnistu, registriosa
nr 4080204, katastritunnus 12601:002:0137, suurus 6375 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 5000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 500 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007
SEB Pangas enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste
tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse
lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada
kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu
mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond
märgusõnaga „Kuuse” , „Varsa”, „Tünsasalu“, „Lepa“, „Jõenurga“,
„Pärnaõie“, „ Viira“, „Uue-Lombi“ või „Toominga“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 4. september 2020 kell 10.
Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. Ümbrik
peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti
osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja,
esindaja puhul volikirja. Pakkujal on kohustus tutvuda enne
pakkumuse esitamist müüdava varaga.
Info: Peeter Kiuru, tel 5393 2566
Kalmar Raudsepp, tel 515 4875
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KODANIKUALGATUSLIKUKS TEGEVUSEKS
TOETUSE TAOTLEMINE VALLA EELARVEST.

2019. aastal sündinud lastele kingiti hõbelusikad

Peipsiääre valla eelarvest on võimalik kodanike ühendustel taotleda toetust vallas kultuuri-, tervise- ja
noorsootöö ning külaliikumise seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks valla elanike koostöö
soodustamiseks.
2021. aasta eelarvest toetuse saamiseks tuleb esitada
taotlus Peipsiääre vallavalitsusele 1. oktoobriks 2020
e-postile vald@peipsivald.ee või tuua taotlus paberkandjal vallavalitsusse.
Peipsiääre valla eelarvest kodanikualgatuslikuks tegevuseks toetuse andmise kord ja taotlusvorm on kättesaadavad Peipsiääre valla kodulehel: www.peipsivald.ee.

AVALIKUD PAKENDIKONTEINERID
AJAVAD ÜLE,
SEST SISALDAVAD VALESID JÄÄTMEID
Vallavalitsus on probleemi ees, et avalikud pakendikonteinerid on pilgeni prügi täis ja paraku ei sisalda pakendikonteinerisse sobivaid jäätmeid. Konteinerid sisaldavad jäätmeid,
mida seal olla ei tohiks ning seetõttu täituvad kiiresti (paljud
inimesed viivad kogu oma koduse olmeprügi avalikku konteinerisse). Alates 01.10.2018 toimub kogu valla territooriumil
korraldatud jäätmevedu. Kahjuks on siiski majapidamisi, kus
jäätmevedu mingil põhjusel ei toimu kuigi kinnistul elatakse.
Õnneks on inimeste teadlikkus kasvanud ja tähelepanelikud
kodanikud annavad vihjeid prügistajate ja majapidamiste
kohta, kus jäätmevedu puudub. Nende rikkujatega tegeleb
vallavalitsus eraldi.
Peame õppima jäätmeid sorteerima ja seda õigesti tegema.
Tuletame siinkohal meelde, et olmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid (toidujäägid, lilled, oksad jms), ohtlikke
jäätmeid, ehitusprahti, tekstiilmaterjale (tekid, padjad, riided
jms) ega muid sobimatuid jäätmeid pakendikonteinerisse
panna ei tohi!
• Olmejäätmed (määrdunud pakend, katkised nõud, vanad
riided, jalanõud, mänguasjad jms) – pane oma olmejäätmete
konteinerisse
• Biolagunevad jäätmed (toidujäätmed, lilled, taimed, jms)
– soovitav kompostida omal kinnistul või pane kinnises
kilekotis olmejäätmete konteinerisse
• Ohtlikud jäätmed (vanaõli, värvi-, liimi-, lakijäätmed, aegunud ravimid, taimemürgid jne)– vii jäätmejaama
• Ehituspraht - vii jäätmejaama
• Tühjad kuivad pakendijäätmed - pane avalikku pakendikonteinerisse
• Ajalehed, ajakirjad – vii jäätmejaama.

Jälgige pakendikonteinerite peal olevat juhendit.
PABERI ja PAPI KONTEINERISSE SOBIVAD
• pappkastid ja- karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid ja muu
mittemäärdunud paber või papp.
NB! Ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp, kopeerimispaber, ajalehed, ajakirjad, joonistuspaber, kleepsildid,
teibid, kleepsud, kommipaber ning muud toiduainete pakendid.
SEGAPAKENDI KONTEINERISSE SOBIVAD
• klaaspakendid, nagu valgest või värvilisest klaasist pudelid
ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
• metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned
ja korgid, konservpakendid;
• plastpakendid nagu kile, plastnõud ja -karbid, jogurti ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning
hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
• joogikartong, nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid
ja muud puhtad kartongipakendid.
NB! Ei sobi lehtklaas, valgustuspirnid, kummist tooted ega
mänguasjad. Ei sobi olmejäätmeid, ohtlikud jäätmed ega muud
sobimatud jäätmeid!
Palun tooge pakendijäätmed pakendikonteinerisse tühjalt,
puhtalt ja kokkupressitult.
Prügikastide kõrvale prügi (prügikotid, pappkastid või muu
praht) maha panek on seadusega keelatud. Prügi tuleb panna
selleks ette nähtud konteinerisse!
Peipsiääre Vallavalitsus

1. juulil 2020 toimus Kadrina mõisa Pullitallis vallavanema vastuvõtt 2019. aastal sündinud lastele. 2019. aastal sündis Peipsiääre
vallas 27 tüdrukut ja 19 poissi, kokku 46 last! Palju õnne kõigile uutele ilmakodanikele ja lapsevanematele!

Kogukondliku turvalisuse toetusprogramm
Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi
2020. aasta toetusvoor on avatud 27. juuli kuni
1. september.
Toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest
ja strateegiatest.
Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega:
•panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu,
•vähendatakse riskikäitumist,
•arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid
turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste
pakkumist.

Taotlejaks võib olla mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik ega kohaliku
omavalitsuse üksus. See nõue ei kohaldu vabatahtlike
päästjate või merepäästjate tegevust korraldavale
mittetulundusühingule ja sihtasutusele.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa
Omavalitsuste Liidu kodulehelt: http://www.tartumaa.
ee/projektid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor/
Taotlused esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult e-aadressile tol@tartumaa.ee.

KREDEX KATAB MAJA TERVIKLIKKU RENOVEERIMIST KUNI 50 000 EURO
JA SUVEKODU PUHUL KUNI 30 000 EURO ULATUSES
On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel
teevad plaane kodus-suvilas
suuremate remonditööde
osas – soojapidavad uued
aknad, fassaad, pööningukatuse soojustamine või uus
küttesüsteem. Tänavu tasub ettevõtlikel inimestel
aga tõsiselt nende mõtete
realiseerimisele mõelda,
kuna kodumaja terviklikul
kordategemisel võib energiatõhusust tõstvate tööde osas
saada kuni 50 000 eurot ja
suvekodu puhul kuni 30 000
eurot toetust KredExilt.
Ka Peipsiääre valla elanikel tasub rekonstrueerimistoetusele tõsiselt mõelda,
kuna korraliku ehitusfirma
poolt projekti alusel tehtud
töödega saab endale nägusa
ja soojapidava elamise, mille
ehitustööde maksumusest
kuni 50 protsenti - maksimumsummas 50 000 eurot
– saab toetusena KredExilt.
KredExi eluaseme- ja
energiatõhususe osakonna
juhi Triin Reinsalu sõnul tuleb
esimese sammuna ehitisregistrist kontrollida, et hoone
on registrisse üksikelamuna
kantud ning mis on selle
kasutuselevõtu aasta - toetust saab küsida enne 2000.
aastat ehitatud ja kasutuselevõetud hoonetele.
Juhul kui on soov korda
teha hoopiski oma suvekodu,
siis ka selle renoveerimisel
on võimalik saada toetust
- tööde maksumusest kuni
30% või kõige rohkem 30

000 eurot.
"Paljud eelistavad põhjusel või teisel võtta ette oma
elamise osalise renoveerimise ehk teevad erinevaid
töid etapi kaupa - näiteks
uued aknad, soojustatud
fassaad või soojustatud katus, ahikütte asemel maasoojuspump jm," kirjeldab
Reinsalu. "Ka selliste tööde
planeerijatel tasub kindlasti
tingimustega tutvuda ja toetusavalduse esitamist kaa-

luda, kuna energiatõhususe
parandamisele suunatud
töödele on võimalik saada
toetust kuni 30 protsendi
ulatuses tööde maksumusest
ja maksimumsummas 20 000
eurot."
Oluline on, et kodu või
suvemaja tervikliku renoveerimise taotluse eelduseks
on nõuetekohane projekt ja
kolm võistlevat pakkumist
ehitusalal tegutsevalt ettevõttelt. Osalise rekonstruee-

rimise puhul on samuti vaja
kolme pakkumise olemasolu.
Rekonstrueerimistoetust
saab taotleda üksikelamu,
ridaelamu või kaksikelamu
sektsioon, kahe korteriga
elamu või ridaelamu, samuti
suvila või aiamaja omanik.
Ehitustöödega võib alustada kohe pärast taotluse
esitamist. Vaata täpsemaid
tingimusi www.kredex.ee/
majaduueks
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Varnjas avatakse Samovarimaja
29. augustil 2020 avab
Varnjas, Kesk tn 21 aadressil oma uksed Samovarimaja, kus saab uudistada üle 80 erineva
samovari, suveniireseme
ja muud samovaridega
seotud kunsti.
MTÜ Peipsi Tulevik, kes
korraldab iga-aastast Varnja Kalalaata ning tegeleb
piirkonnas õpitubade, ürituste ja ekskursioonide
läbiviimisega, on võtnud
omale uue väljakutse. Juba
pikemat aega on ühingu
juhatajal ja kogukonnaliikmel Herling Mesil olnud
südamesoov leida samovaritee õpitubade jaoks sobiv
maja, sest Eesti ilmale ei
saa sugugi lootma jääda, et
vabas õhus õpitubasid alati
muretult läbi viia. Sobiv

hoone leiti Varnjas aasta
algul ning kevadel ja suvel
on tegeletud jõudumööda
ühe järjekordse vana maja
elule aitamisega. Kuigi tööd
on kujunenud oodatust
pikemaks protsessiks, kus
on olnud omajagu ka tagasilööke, on nüüd jõutud niikaugele, et saab osa majast
külalistele avada, näidata
piirkonna ajalugu, silmailu
ning samas ka juua samovarist ehtsat ivantšaid.
Varem elumajana ja seejärel pikalt tühjalt seisnud
majal on potensiaali veel
palju enamakski ja jõudumööda ja kogukonna abil
jätkab ühing maja taastamist ja kasutuselevõttu ka
edaspidi.

Ühingu juhataja ja Samovarimaja perenaine
Herling Mesi edastab vallaelanikele ka üleskutse:
„Kui kellelgi on koju
jäänud vanu samovare või
muid samovarimotiividega esemeid, mida enam
ei kasuta, siis olete oodatud neid Samovarimajja
näitusele esitama! Meie
Samovarimaja eesmärk on
tutvustada samovaridega
seotud ajalugu, elulaadi ja
kunsti. Samovari temaatikat on kasutatud põnevalt
ja laialdaselt, alustades
köögirätikutest, ehete ja
suveniirideni välja.” Oma
panust Samovarimaja väljapanekule saab esitada
meili teel peipsitulevik@
gmail.com ja ka telefoni
teel 518 1125.
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29. augustil 2020 tähistab Samovarimaja naaber Voronja galerii oma
7. hooaja lõppu ning üle
Eesti toimub muuseumide
öö. Esialgu on Samovarimaja avatud septembri
nädalavahetuse päevadel
kl 12–18, külastajate huvi
korral pikeneb lahtiolek ka
oktoobrisse.
Gruppidele külastused
ja õpitoad ettetellimisega.

Vara Maanaiste seltsi tegemisi

Koroonakriis sekkus
aastaks tehtud plaanidesse, paljud tegemised lükkusid sügisesse või järgmisse aastasse. Püsisime
karantiinis ning saime
kokku alles jaanipäeva
paiku Mõisaaidas. Täpsustasime uued kuupäevad
ning õnnitlesime sünnipäevalapsi-juubilare. Väikese
tervituskontserdiga esinesid Heli Joametsa lapselapsed 10-aastane Alissa
harfil ja 7-aastane Marten
tromboonil. Suve alguse
laulsime ilusaks Ülle Kooli
pillimängu saatel
Juulikuu esimesel päeval tutvusime Peipsiääre
valla lõunapoolse piirkonnaga. Varnjas külastasime
Mesitare, valmistasime
keedusuhkrut ning teed
juues kuulasime perenaise pajatusi elust-olust ja
tulevikuplaanidest. Uudistasime omapärast Voronja galeriid ning kuula- Selle suve õppereis „Tunne Eestimaad ja tegusaid inimesi“ lõppes Naissaarel.
sime Kolkja vanausuliste
muuseumis väga huvitavat lemal päeval kruiisid: esi- vaatluspunktina, aga sisus- meid, fruktodisaini õpituba, lastele ponisõit ja
vestlust vanausuliste elust, mesel nõukogudeaegne tus kulus kütteks ära!
meremiinide
hoiustamine
Parimal
ajal
oli
saarel
naiskodukaitse korraldausust ja kommetest. Inija
teisel
päeval
tsaariaeg4
küla,
säilinud
on
rootsitud militaarrada ning kl
mestena nagu ühesugused,
sed
kaitserajatised
saare
keelsed
nimed,
ning
elas
15 algab mustlasansambli
aga usult ja kommetelt
põhjaosas
koos
1960.
a
ca
400
inimest.
Praegu
on
Romaška kontsert. Loodaväga erinevad!
Selle suve õppereis valminud 45 m kõrguse saarel 3 püsielanikku ja me, et koroona ja ilmataat
„Tunne Eestimaad ja te- tuletorni külastusega. Eesti kümmekond suveperet! meie plaane ei sega!
26. septembril toimub
gusaid inimesi“ lõppes suuruselt kuues saar on Seda kõike peab ise näge~9
km
pikk
ja
4,5
km
lai,
ma
ning
kaks
päeva
kulub
Vara
kirikus 20. kirikukontNaissaarel. Alustasime
koosneb
liivast,
kruusast,
kindlasti
ära!
sert,
seekordne esineja
Tallinna Raeapteegis, kus
Saar on olnud piraatide Marko Matvere. Täpsekeskaegses riietuses giid moreensetetest ja suurtest
kividest,
kaetud
enamuses
peatuskoht,
siin on olnud malt septembris. 3. oktoobtutvustas apteegi ajalugu.
metsaga
ning
asub
Soome
kaaperkapteni
Sören Nor- ril on seltsi üldkoosolek,
Ainuke teadaolev apteek
lahes
sõjaliselt
strateegibyle
tugipunkt.
Meil kõigil 10. oktoobril on külas Marmaailmas, mis on 1422.
liselt
tähtsas
kohas
ja
see
oli
võimalus
kaptenisillal
ju Kõivupuu, loeng-vestlus
aastat alates pidevalt te„Ajaring-tavad ja kombed“
gutsenud! Kuulsime, milli- on toonud kohalikele väga uusi ameteid proovida.
palju
kannatusi
–
peaaegu
Kuidas
edasi?
12.
sepning 25. oktoobril monone oli sisustus, keda-mida
iga
valitsev
riik
on
nad
tembril
võtame
osa
Sibulaetendus Liina Pulgeselt.
arstimisel kasutati, tervist
saarelt
minema
ajanud,
tee
puhvetitepäevast
oma
„Unistuste Agentuurist“.
turgutasime apteeginapsi
nõukogudeajal
on
põletaVaraka
Mammi
Sahvriga,
– klarettiga.
Liis Zirkel
Laevaga saarele, kus tud ka majad maha. Ainuke saab süüa, juua, talvevaVara MNS
sõjaväeauto kastis oli mõ- säilinud hoone oli kirik, rusid soetada, Irjasalvid
sest tema torni kasutati pakub looduslikke ravi-

Intoku Magasiaidas.

Foto Karin Kriisa

Tänutunnet täis suvi
Suvi 2020 on täis meeldivaid elamusi ja üllatusi.
Soovime kogu südamest tänada oma armsaid kliente, kes meid on külastanud, Põltsamaa Roosiaeda
eduka koostöö eest ka see aasta ja et kõik meie
eritellimused kiiruga täidetud said, Kadi Ploomi ja
teisi tegusaid Peipsimaa Turism MTÜst meid oma
üritustesse kaasamast, Annika Orast, Kääpa OTTile kutsumast, Liis Lainemäed ja Sibulatee aktiviste
uute toodete välja töötamise eest, Astellaria reisibürood esiotsas Virve Poomiga, kes meid ikka toetavad
ning päevi värvilisemaks muudavad. Eriline aitäh
ka Reet Kruubile Peipsiääre vallavalitsusest, kes
Magasiaita ja kogu piirkonda erinevatel üritustel
on esindanud.
Tervitame oma perre ka uusi mõnusaid tegijaid,
s.h peenjoogivabrikut Nudist ja Siidrikoda, Anny
Ehted, kunstnik Andres Lindu, Minu Lelu ning JanaMandalat. Muidugi on palju uut ja huvitavat kaupa
endistelt andekatelt käsitöölistelt.
Aga suvi ei ole veel läbi, ees on augusti ja septembri üritused. Ka ei ole veel hilja osta üks kaunis
roos kas oma aeda või kingituseks, oma õiemerega
tervitab ta teid juba järgmine aasta.
Magasiaita ootame teid külla iga päev E–R 9–17
ja L, P 10–17.
Kui ei ole aega meid külastada Hirveaia tänaval,
Alatskivil, saate seda sama võrratut kaupa endale
soetada e-poes: www.magasiait.ee
Alatskivi kooli endised ja praegused õpilased,
koolitöötajad, lapsevanemad ja toetajad!
Kooliajaga seonduvad igaühel värvikad mälestused.
Jagame, kogume kokku ja jäädvustame oma lood,
mis seostuvad Alatskivi kooliga!
Korjame lood kokku!

Kavas:

Ringkäik rekonstrueeritud koolimajas Juhan
Liivi nim Koolis Alatskivil
Mälestusi koolist: vestlusring Liivi muuseumis.
Karl Elken ja Ene Leppik
Korjekohvik – koolilugude pajatamine ja salvestamine
Lastele mänguala!
Korraldajad: Liivi muuseum ja Juhan Liivi nim Alatskivi kool.
Palume osalusest ja bussisõidusoovist võimalusel teada anda
telefonil 553 8100.
Veel infot: muusa.ee ja info@muusa.ee

Sündmuse raamiks on Euroopa muinsuskaitsepäevad, mis on
pühendatud haridusele: “Tänavu kutsume Muinsuskaitsepäevade raames kõiki huvilisi tutvustama oma kodukandi haridusega
seotud pärandit.” Vaata ka https://www.muinsuskaitseamet.ee/
et/muinsuskaitsepaevad-2020
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August

Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo tel 525 0987; reet.kruup@peipsivald.ee

29.08 kell 10 Kallaste kala- ja sibulalaat 2020.
29.08 kella 16-18 fantaasiaküllaste taimemaskide töötuba
Peipsiveere taimedest Voronja galeriis. Osalustasu 25 eurot.
Maskitöötuba juhendab teatrikunstnik Kristel Maamägi.
Osalejate arv piiratud. Registreerimine peipsiveere@gmail.com
29.08 kell 18-23 muuseumiöö “Öös on aega“ Alatskivi
lossis,Tubina muuseumis ja Liivi muuseumis.
29.08 kell 19 Rainer Jancise kontsert "Serveeritud külmalt"
Voronja galeriis. Pilet 10 €. Piletid saadaval veebilehel
fienta.com
Väravad avanevad kell 18. Kohapeal on avatud kohvik. Enne ja
pärast kontserti on võimalik külastada Vahur Afanasjevi
kureeritud näitust “Kättemaks” ja Terje Taltsi näitust "Möirg".
31.08 avab uksed Alatskivi Konsum.

September
05.09 kell 9 XIV Alatskivi vanavaralaat 2020.
12.09 kell 9 XV Varnja jõhvika-sibulalaat „Peipsipisarad ja
soopärlid“.
12.09 kella 11-18 V Sibulatee puhvetite päev.
12.09 kell 17 korjekohvik Liivi muuseumis Euroopa muinsuskaitsepäevade raames.
20.09 kell 10 sügislaat Kallaste keskväljakul.
26.09 kell 12 XX sügisene kirikukontsert Vara kirikus.
Esineb Marko Matvere. Sissepääs vaba annetus kiriku heaks.
Transpordisoovist teatada 18. septembriks
reet.kruup@peipsivald.ee või tel 525 0987.
Ürituste korraldamisel järgitakse kehtestatud reegleid.
Sama palve ka ürituse külastajale:

JÄRGI HÜGIEENI JA HOIA DISTANTSI!
HAIGENA PÜSI KODUS!

Neli töö- ja seiklusrohket päeva
Roosta puhkekülas
9.-12. augustini toimus
Roosta Puhkekülas Eesti
Õpilasesinduste Liidu
XLII üldkoosolek ja suvekool. Sellel aastal oli
üritus mitmes mõttes
erilisem kui eelmistel
aastatel. Nimelt toimus
koos üldkoosolekuga ka
suvekool.
Kokku kestis üritus
neli päeva. Kaks esimest
päeva olid pühendatud
üldkoosolekule ja teised
kaks päeva suvekoolile.
Mul oli võimalik seal õpilasesinduse presidendina
esindada Vara põhikooli.
Üldkoosolekul olid
arutlusel tegevusaasta-,
majandusaasta aruanne,
õpilaste sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni
uuendus ja revisjonikomisjoni aruanne. Lisaks
valiti organisatsioonile ka
uus juhatus ja revisjonikomisjon.
Üldkoosoleku ametlikel
osadel võtsime vastu erinevaid otsuseid eelnevalt
välja toodud teemadel.
Saime teha ka ise muudatusettepanekuid ning
esitada küsimusi.
Suvekool keskendus
see eest õpilasesinduste

Noored töömeeleolust lõõgastumas.

Foto Lenna-Lotte Annuk

arendamisele ning nendevahelise koostöö suurendamisele.
Suvekoolis toimusid
erinevad programmid,
töötoad ja tutvustused.
Kindlasti tahan välja
tuua oma lemmik töötoa:
“Läbirääkimise kunst”.
Selles töötoas arutasime
kuidas pidada edukaid
läbirääkimisi ning koosolekuid.

Tegevmeeskond tutvustas meile liidu valdkondi ja rääkimas käis
õiguskantsler Ülle Madise. Õiguskantsler pälvis
ka Eesti Õpilasesinduste
Liidu teenetemärgi suure
panuse eest õpilaste ja
noorte huvide kaitsmisel.
Kogu üritus oli väga
põnev ja meeldejääv. Kindlasti sain ma teada palju
uut ja huvitavat ning olen

nüüd jälle uute ideede
võrra rikkam, et uuel õppeaastal neid rakendada
õpilasesinduse töös. Liidu
inimesed pugesid mulle
veel enam südamesse kui
nad juba olid ja lahkumine
toimus pisarates.

teada, mis on musta ronga
rohi ning kuidas seda vanasti valmistati.
Edasi viis tee meid Imaverre, kus külastasime jaanalinnufarmi. Pererahvas
oli väga külalislahke ning
jaanalinnud ei olnud sugu-

gi ainsad loomad farmis.
Näiteks kohtusime rääkiva
papagoiga, paabulinnuga,
merisigade, jäneste ning
teiste karvaste ja sulelistega.
Samuti tutvusime kassiga,
kes vaatamata sellele, et
ta absoluutselt midagi ei

kuule, on siiski suurepärane
hiirepüüdja. Kogu reisi tegi
eriti nauditavaks soe ja päikeseline ilm.
Suur tänu kõigile osalejatele!
Merlin Sooaru

Lenna-Lotte Annuk

Vara põhikooli
õpilasesinduse president

Kultuurireis Järvamaale

8. augustil toimus MTÜ
Koosa Noorteklubi eestvedamisel järjekordne
suvine kultuurireis kogukonna liikmetega, sel
korral käisime avastamas Järvamaad.

estis elab palju soome juurtega inimesi. Peamiselt
E
ingerisoomlasi ja soomesoomlasi ning nende järeltulijaid. Ühist kultuurielu üle Eesti hoiab alal igal suvel

toimuv ingerisoomlaste laulu-tantsupidu, kultuurileht
Inkeri, lastelaagrid, soomlaste suvepäevad jm. Rahvusvähemuste kultuurilist iseolemist on Eesti Vabariik toetanud juba 1925. aastal vastu võetud vähemusrahvuste
kultuuriautonoomia seaduse kaudu. Eestisoomlaste kultuuriomavalitsuse peamine organ kultuurinõukogu valiti
esmakordselt 2004. aastal. Praegusesse koosseisu kuulub
21 inimest, keda valib eestisoome kogukond uuesti iga 3
aasta tagant. See kogukond tähendab mõnda tuhandet
peamiselt ingerisoome päritolu ja Eesti kodakondsusega
inimest. Selle aasta 16.-18. oktoobril toimuvad taas soome
vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimised.Valimiste
toimumise aluseks on rahvusnimekiri. Et need valimised
saaksid üldse toimuda, on vaja Sinu osalust, hea soome
päritolu inimene! Liitudes Rahvusnimekirjaga
• saad osaleda erinevates kultuuriprojektides ja
kultuurinõukogu valimistel
• toetad omakultuuri säilimist ja aitad meil püsida Eestis ametlikult tunnustatud rahvarühmana
Eestis on 10 ingerisoome ja 4 soome seltsi, katusorganisatsioon Eesti Ingerisoomlaste Liit ning Eesti
Akadeemiline Ingerimaa Selts. Neid kõiki koondabki
Eestisoomlaste Kultuuriomavalitsus ehk ESKO. Meie
kultuuritöö, valimiste ja rahvusnimekirjaga liitumise
kohta saad täpsemalt teavet www.eestisoomlane.ee või
ingerisoome seltside kaudu.

Aktiivsed Koosa elanikud
kogunesid hommikul rahvamaja ette, kus valla lahkel
vastutulekul ootas meid Kallastelt tulnud buss ja selle
juht. Suundusime Paidesse,
et kohtuda Wittenstein’i
Ajakeskuses giidiga. Giidi
juhtimisel tegime põneva
kaheksakorruselise ajarännaku Eesti ajalukku. Seejärel
tutvustas linnagiid meile põgusalt erinevaid võimalusi,
kuidas Paides aega veeta –
näitas suuna kätte huvitavamatele vaatamisväärsustele,
tutvustas kehakinnitamise
kohti ning näitas, kus saab
Vallimäel pikniku pidada.
Reisiseltskond otsustas
ise, kuidas oma järgnevat
poolteist tundi sisustada.
Edasi suundusime Järvamaa muuseumisse, kus giid
tutvustas meile Järvamaa
ajalugu ja põnevamaid eksponaate. Muu hulgas saime

kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
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Noore õpetaja päevik: mul soovitati
otsida rikas mees
Sügisel alustavad esimesed tulevased õpetajad ülikooliõpinguid.
Sügisel jõuab oma esimeste õpilaste ette järjekordne lend diplomeeritud õpetajaid. Kui
palju ülikoolis õpetatu
klassiruumis aitab, millised on noore õpetaja
kasvuraskused, kuidas
tööst täiel rinnal rõõmu
tunda? Oma mõtteid
jagab Loova Tuleviku
Kooli algklassiõpetaja
Kätlin Kallas.
Olen olnud tegevõpetaja kolm aastat ja nagu
mulle meeldib mõelda,
esimene ehmatus on
möödas. Kolm aastat
Ameerika mägesid. Nüüd
julgen juba käed lahti
sõita. Selleks, et käed lahti
sõita ja nende samade
kätega haarata lisaks uusi
seiklusi, on vaja kogemust
ja julgust, mis ei tule üleöö. Meenutamiseks loen
oma õpetaja päevikut ja
mälestuste filmilint rullub lahti.
/.../ “Kas sa mõtled seda
päriselt?” päris südamesõber, kes ei püüdnudki oma
hämmingut kohvitassi
taha varjata. Ja ega teisedki, kellele oma elukutsevalikust rääkisin, ennast tagasi
hoidnud. “Kas sa tõesti tahad
oma närve nii madala palga
eest maha müüa?” “Mõtle
hoolega. Närvid ei ole taastuv energia.”, “Nüüd on sulle
kindlasti rikast meest vaja.”
“Kas õpetajatele pakutakse
sotsiaalkortereid ka?”/.../
Õpetajatööga kaasas
käivaid eelarvamusi oli
nii palju, et endalgi hakkas
kõhe. Või isegi häbi. Enamjaolt olid eelarvamused
seotud õpetaja madala
maine ja palgaga. Enda
kindluse tagasivõitmiseks,
tegin endale üsna ruttu
selgeks, et õpetajaameti halb maine on suures
seoses iga inimese isikliku koolikogemusega. Kui
koolis polnud tore, siis
ilmselgelt oli see alamakstud ja närvivapustuseni
viidud õpetaja süü. Nüüd
näen ja tunnen, et õpetajaameti maine ja palk
kasvavad iga aastaga. Häbi
on asendunud uhkusega.
Ma teen nii põnevat tööd!
Üks päev peale tunde jäi
üks tüdruk klassi natuke
kauemaks kohmitsema.
Kui kõik teised olid läinud,
siis imbus õpilane mu laua
äärde ja küsis: „Mida päriselt õpetajaks olemine
tähendab? Ma tahaks vist
kah seda õppima minna.”
Neljas klass! Vau!

Rasked lapsed,
rasked klassid

/.../ Alles mõned päevad
tagasi ostetud “Kaka ja
kevad” on põhimõtteliselt
räbaldunud. Näen, et seda
on üritatud kokku teipida,
aga lehed tahavad vägisi
köidikuist lahti tulla. Kes
tegi? Oli see lugeja ise? Või
tema väikevend? “See on
viimane kord, kui ma seda
nõmedat raamatut loen.
Siis ostan paberihundi ja
lasen selle sealt tuima näoga läbi,” pobiseb õpilane
konarliku lugemise vahele.
See oli ilmselt lugeja ise…
/.../
Õpetajaks õppides räägiti küll, et kindlasti puutume oma töös kokku õpilaste ja olukordadega, mis
panevad meid proovile.
Loengutes läbi mängitud
rollimängud olid kindlasti
abiks, kuid kogu (kooli)
elu ei jõudnud ilmselgelt
läbi mängida. Ja ei peagi
jõudma. Teisalt pole me
selleks, mida elu toob, kunagi päris valmis. Usun, et
õpetajal endal peaks olema loomuomast tarkust,
kavalust ja tunnetust, et
erinevate olukordadega
hakkama saada.
/.../ Appi! Tunni lõpuni on 15.minutit ja kõik
planeeritud tegevused on
tehtud. Üks õpilane juba
haigutab ja vaatab aknast
välja. “Tunnis ei tohi igav
olla, sest muidu on see mahavisatud aeg,” kajasid õppejõu õpetussõnad mu peas.
Appi! Mida ma teen? Olgu,
keskendu! Lisatöö! Jah, just!
Homme teen lisatööde riiuli
ka! /.../
Ülikoolis saadud praktika on minu jaoks väga
suure väärtusega. Viie
ülikooliaasta jooksul oli
mul võimalus vaadelda ja
viia tunde läbi nii kaaslasega, kui ka üksi. Seisin
klassi ees, kus võis olla
õpilasi vähem, kui ühel
käel sõrmi, teine kord jälle
nii palju, et hiljem e-kooli
täites ei mäletanud, kas
õpilane oli kohal või puudus. Lõputu hulk minutite
täpsusega ja detailideni
välja töötatud tunnikavasid. Antud ja andmata
tunnid võeti analüüsifaasis juppideks lahti, meetod
meetodi haaval.
Pidev tagasiside oli
tagatud nii õppejõult, kui
õpetajalt ja kursusekaaslastelt. Mitte midagi ei
jäetud juhuse hooleks.
Põhjalikkus saatis mind
kõik need aastad ja see on
see, mis andis kooli tööle
asudes kindluse.

Õpetaja tööpäev.
Või ööpäev

/.../ Suhtekorraldaja
töö. See on nii paganama
väsitav. Vahel ma ei jaksa
seda pidevat selgitustööd
ja kompromisside leidmist.
Palun palgake mulle abi.
Ja sekretär! Tundide planeerimine kestis ööni. Kes
nüüd prindib, paljundab,
lõikab, kleebib, lamineerib?
Lapsevanemad ootavad
Stuudiumisse infokirja ja
ma ei isegi ei ole jõudnud
helistada muuseumi, et
me tuleme ülehomme. Ei,
homme! Juba? /.../
Alustava õpetajana olin
pidevas tülis ajaga. Ajal oli
alati rutt. Tean, et ma ei
osanud seda planeerida,
sest mul polnud aimugi,
kui palju mingi asi aega
võtab. Ma ei teadnud, et
mõni telefonikõne lapsevanemaga võib kesta 27
minutit. Ma ei teadnud,
et tihti võivad koosolekud kesta rohkem, kui
planeeritud ja probleemilahenduste ümarlauad
ajaliselt laiali valguda. Ma
teadsin küll, et tundide
planeerimine hammustab
suure tüki ajast, kuid ei
uskunud, et leian ennast
nii tihti öösiti arvuti taga
silmi kissitamas ja õppematerjale koostamas. Ma
ei teadnud, et pühapäevad on tööpäevad. Nüüd
ma tean mõnda lihtsat,
kuid olulist tegevust, mis
aitavad mul graafikus püsida. Ümarlaua läbiviijana
teavitan täpse aja, mille
jooksul tuleb kokkulepeteni jõuda. Peale tööpäeva
lõppu ei vasta kõnedele,
sõnumitele, kirjadele (vajab harjutamist). Ja mis
kõige peamine - oskan ja
julgen öelda EI!
Kuidas läheb, noor
õpetaja?

/.../ Täna on märgiline
päev. “Kätlin, kuidas sul
läheb?” See on vist esimene
kord, kui seda minult küsiti.
Olen õpetaja olnud pool
aastat. /.../
Seda küsis minult kauge sugulane, kellele ilmselt
jäi silma mu väsimus ja
loid olek. Pereliikmed ja
sõbrad olid minu väljanägemisega kas harjunud või
polnud ma neid viimased
pool aastat näinudki. Tagantjärele mõeldes tundsingi ma puudust huvist,
kuidas mul päriselt läheb.
Oli vaja kuulajat, kes noogutaks kaasa ja saaks aru.
Ütleks sekka paar mõtet
stiilis oled-nii-tubli-olnud
mitte küll-sa-hakkamasaad. Jätta alustav õpeta-

ja täiesti üksi kogu selle
koormaga, mis esimestel
aastatel on paratamatu,
on ilmselt kooli poolt üks
suurimaid möödalaskmisi.
Kõige parem, mida saab
kool teha, on kindlasti
määrata mentor, kes viitsib
ja kellel on oskusi, suutlikkust, aega aidata alustavat
õpetajat. Kõrgem tase on
õpetajat teadlikult suunata koolitustele ja ise
koolina liituda alustavat
õpetajat toetava algatuste
ja programmidega. Oluline on noort tegijat tähele
panna. Naiivne on loota,
et noor õpetaja on koolis
kõike õppinud ja nüüd
saab kõigega hakkama.
Võib-olla saab ka. Pool
aastat, aasta või aastaid
kaks. Ja siis lahkub.
/.../ Hommikul algas
kõik otsast peale. Selline
elustiil tõi mu kehale seitse
lisakilo ja silmade alla kotid, mida ma polnud endal
29. eluaasta jooksul seni
kordagi näinud. Milleks
mulle see kõik? Vastus on
lihtne - see töö on täis elu.
Ma pean ennast lihtsalt
õppima hoidma. Puhkus
ja pingutus. Balance, ma
ütlen. /.../
Ma soovin, et alustav
õpetaja saaks aru, et “ei”
ütlemine on okei. Samuti
ka abi ja nõu küsimine.
Tööaeg- ja jaks ei ole kummist. Kui täna ei jõua, siis
jõuab homme. Kui üldse ei
jõua, siis on midagi valesti
ja tuleks vaadata üle aja
planeerimine. Nädalavahetused on laadimiseks. Laetud õpetaja näeb selgemini,
millises põnevas maailmas
ta töötab. Laetud õpetaja
naudib õpetajaks olemist.
Õpetajaks olemine ei ole
mitte häbiväärne ja tüütu
tööots, vaid privileeg olla
õpilaste sõber, suunanäitaja ja maailma vahendaja.

Kuidas säilitada ravikindlustus peale kooli lõppu?
Peagi on algamas uus kooliaasta. Koolis õppimise ajal
tasub õpilase ravikindlustuse eest riik. Kuidas aga säilib
ravikindlustus pärast kooli lõpetamist või kui õpinguid ei
jätkata?
19-aastaseks saanud noortel kehtib haigekassa ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist
veel kolm kuud. Ravikindlustuse jätkumiseks tuleb õpinguid
jätkata, tööle või ajateenistusse minna hiljemalt kolme kuu
jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saab jätkata
ka end töötuks registreerides või sõlmides vabatahtliku
kindlustuslepingu.

Kui lähed kutse- või ülikooli
Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, tagab riik sinu
ravikindlustuse kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel
kolm kuud pärast kooli lõpetamist.
Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast
õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.
Kui aga võtad akadeemilise puhkuse, siis ravikindlustus
peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga
ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui õpilane on kindlustatud
muul alusel (näiteks käib tööl või on lapseootel).
Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale eraldi dokumente esitama. Eestis õppivate
õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale Haridus- ja
Teadusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima
Üha rohkem noori suundub õppima välismaale. Kui sinagi
oled selle peale mõelnud, siis pea meeles, et ravikindlustuse
jätkamiseks tuleb sul õppeaasta alguses esitada haigekassale avaldus ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav
dokument (seda igal õppeaastal). Avalduse leiad haigekassa
kodulehelt.
Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel
Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja
Šveitsis. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta
leiad haigekassa kodulehelt.

Ajateenijad
Kui lähed peale kooli ajateenijaks, tagab sulle ravikindlustuse riik. Andmed ravikindlustuse saamiseks esitab haigekassale Kaitsevägi või Kaitseressursside amet.
Pärast ajateenistuse läbimist kehtib sinu ravikindlustus
veel ühe kuu. Kui oled ajateenistuse läbinud, aga pole ühe
kuu aja jooksul veel muul alusel kindlustust saanud, pikeneb
sinu kindlustus veel kahe kuu võrra.

Kui lähed tööle
Kui plaanid pärast kooli lõpetamist tööle asuda, siis on sul
õigus saada ravikindlustus oma tööandja kaudu.
Pärast tööle asumist tasub mõne aja möödudes oma
ravikindlustuse andmed üle kontrollida. Ravikindlustuseks
vajalikud andmed esitab haigekassale maksu- ja tolliamet
töötamise registrist.
Kui otsustad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE),
pead taotlema enda kui füüsilisest isikust ettevõtja andmete
kandmist äriregistrisse ning ravikindlustuse saa¬miseks
maksma ka sotsiaalmaksu.
Ravikindlustus kehtib kogu töötamise aja ja lõpeb kaks
kuud pärast töötsuhete lõpetamist.

Töötuks registreerimine
Kui sul ei ole võimalik pärast kooli lõpetamist asuda
edasi õppima, minna tööle või ajateenistusse, siis võid end
töötukassas töötuks registreerida. Töötuna arvelevõtmise
kohta saad täpsemalt lugeda Töötukassa kodulehelt www.
tootukassa.ee.
Kui sul tekib õigus ravikindlustusele, edastab töötukassa
sinu andmed haigekassale.

Vabatahtlik kindlustus

Kätlin Kallas. Foto Innove.

Õpetajaametit tutvustav
sihtasutus Innove on Eesti
hariduse kompetentsikeskus. Koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga on
sihtasutuse eesmärk edendada ühiskonnas õpetajaameti
väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu. Õpetajaameti
väärtustamise ja atraktiivsuse
kasvu toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Kui sa ei kuulu ühtegi ravikindlustuse gruppi, on sul
võimalik kindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga vabatahtlik kindlustusleping. Lepingu saad sõlmida juhul, kui oled
eelneval kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud
tööandja (sh FIE-na) või riigi poolt või maksnud iseenda eest
sotsiaalmaksu.
Kui sõlmid vabatahtliku kindlustuslepingu kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustus ilma katkemata. Kui lepingu
sõlmimise ajal on kindlustus katkenud, tekib see ühe kuu
möödumisel.
Vabatahtlik kindlustusleping on tasuline. 2020. aastal on kindlustusmakse ühe kalendrikuu eest 170,30 eurot, kvartalimakse
510,90 eurot ja aastamakse 2043,60 eurot. Kindlustusmakseid
saab tasuda kvartali või aasta kaupa.

Kust saab lisainfot?

• Oma ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida riigiportaali teenusest „Ravikindlustuse ja perearsti info“
• Vaata ravikindlustuse saamise võimalusi haigekassa
kodulehelt.
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FC Peipsi United Junior jalgpallipoiste võistlusterohke
suveperiood

11.07.2020 mängiti Sepa
Jalgpallikeskuse kunstmuru
staadionil Tammeka Junior
Cup 2020. Võistlustules olid
2011. a sündinud poisid. FC
Peipsi United Junior poisid
alustasid päeva edukalt,
võites esimese mängu JK
Tammeka Musta vastu 6:0.
Teises mängus oli vastaseks JK Tammeka segavõistkond, keda alistati seisuga
0:5.
Kolmandas mängus oli
vastaseks FC Helios Võru,
jällegi Peipsi poiste võit 2:0.
Neljas mäng kujunes turniiri
raskeimaks, ent tänu suurte
jõuvarude mängu panemisele, tuli võit siiski Peipsile
seisuga 1:0.
Viimases mängus olid
meie väravalööjad taas hoos
ja võitsid FC Kõrveküla Heliost, tulemusega 0:5.Viie
mänguvõidu ja 19 löödud
väravaga riputati I koha
medalid taaskord Peipsi
poiste kaela.
Märkimisväärne on, et
meile ei suudetud terve turniiri jooksul lüüa ühtegi väravat. Parimad väravalööjad
Peipsi poolelt olid Krister
Laurisoo, Eldar Buk, Andreas Tarto ja Kevin Opikov.
Parima mängija tiitel kuulus
treener Vladimir Feltini arvates just meie väravavahile,
Jaroslav Šutakile, kelle kiire
sekkumine päästis meid nii
mõnestki ohtlikust olukorrast meie trahvikastis.

Tammeka Junior Cup 2020 I koht Peipsi United. 			

Foto Helja Laumets

suks kujunes JK Tammeka
Must – 2, Peipsi – 1. Neljas
mäng oli samuti pingeline
ja lõppes seisuga Peipsi – 2,
FC Elva Valge – 1.
Viimane mäng oli aga
kirss tordil. FC Otepää näitas
meile, et ka nemad oskavad
jalgpalli mängida. Kõik oskused mängu pannud Peipsi
poisid läksid alguses mängu
juhtima, mängu lõppedes
olid aga tablool viiginumbrid 1:1, mis tähendas, et
järgnesid penaltid. Meie
väravavaht tõrjus kohe esi-

mese penalti ja meie poisid
löömisel ei eksinud, nii võitsid nad penaltiseeria tulemusega 3:2. Kolme võidu ja
kahe kaotusega saavutasime
5. koha.
Kokku osales 10 meeskonda. Peipsi parimad väravakütid olid Richard Kuusmaa ja Krister Laurisoo.
Kõige suurem tänu läheb
aga lapsevanematele, kelle
kaasaelamised tribüünil on
lihtsalt imetlusväärsed!.
FC Otepää poolt korraldataval Otepää Cup 2020

Järgmise päeva pärastlõunal kogunes FC Peipsi
United Junior jällegi samale
staadionile, seekord võistlustules 2010. a sündinud
poisid. Esimese mängu lõppedes pidime tundma kaotusvalu, kui tabloo näitas
Peipsi – 1, FC Helios Võru
– 3. Teise mängu tulemuseks Peipsi – 5, JK Tammeka
Roheline – 0. Kolmas mäng
oli kindlasti turniiri üks põnevamaid, kahjuks pidime
tunnistama JK Tammeka
Musta paremust. Lõppsei-

saavutas Fc Peipsi United
Junior Tehvandi staadionil 4.
koha. Kokku osales turniiril 8
võistkonda. Päeva avamängus kohtuti Puhja SK Barcaga,
mängu võitsid Peipsi poisid
tulemusega 7:0.
Teises mängus vastaseks
korraldaja meeskond FC Otepää. Siin mängus valati palju
higi ja jäeti väljakule nii mõnedki kalorid, mäng lõppes
seisuga 0:0.
Kolmandas mängus vastaseks JK Tammeka Roheline, ka selles mängus hoiti
oma värav puhtana ja löödi
vastastele kokku 6 väravat,
tulemuseks, siis Peipsi 6, JK
Tammeka Roheline 0. Kokku
kogutud 7 punktiga võitis
Peipsi enda alagrupi.
Järgnesid juba kohamängud. Poolfinaalis vastaseks
Põlva FC Lootos. Mängu
algstaadiumis suutsime minna Põlva vastu juhtima 1:0,
kahjuks, aga viigistasid Põlva
pallurid, seisuks 1:1. Mängu
lõppstaadiumis suutsid põlvakad meile veel ühe lüüa ja
lõpptulemuseks oligi Põlva
2 Peipsi 1. Viimases mängus, kus selgusid 3.–4. koha
omanikud, oli meie vastaseks taaskord FC Otepää. Siia
mängu jätsid mõlemad meeskonnad kogu oma jõuvarud ja
mäng lõppes tulemusega, 1:1.
Järgnesid juba penaltid. Hoolimata meie väravahi Sergei
kahest supertõrjest, kaotasime penaltiseeria tulemusega,

2:3. Seega 4. koht kuuluski FC
Peipsi United Juniorile. Meie
Juniorite nägudel oli paraku
palju kurbust, pettumust ja
pisaraid. 3. koht oli ju nii
lähedal.
Korraldaja poolt antud
lohutusauhind, (tasuta jäätisekokteil) aga tõi poiste
nägudele naeru tagasi. Imetlusväärne on see, et Peipsi
poolel mänginud 11 poisist
suutis palli vastaste väravavõrku toimetada koguni 7
erinevat mängijat. Parimad
väravakütid sellel turniiril
olid Richard Kuusmaa, Krister Laurisoo, Andreas Tarto,
Sergei Poljakov, Eldar Buk,
Nevil Laumets ja Kevin Arly
Laanemets. Peipsi koosseisu
kuulusid veel 4 vaprat jalkaässa: Emil Laumets, Kevin
Opikov, Svjatoslav Šutak ja
Jaroslav Šutak.
Treener, Vladimir Feltin
ja abitreener Eduard Landzberg võtavad turniiri kokku sõnadega: „Näha poisse
turniiril võitlemas iga palli
eest annab neile jõudu seda
vastutusrikast tööd jätkata”.
Veel tänavad nad suure
südamega meie poiste kalleid lapsevanemaid, kelle
panuseta ei saaks üks korralik noorte jalgpalliklubi
mitte kuidagi toimida!
Olimar Laurisoo

Teist aastat järjest noppis Pala spordiklubi Peipsiääre
valla suvemängudelt üldvõidu
Pärast kahe aastast
pausi võõrustas Alatskivi
staadion ja selle ümbrus Peipsiääre valla Suvemänge, mis toimusid
laupäeval 4. juulil. Vahelduvalt sooja suveilmaga
tuli Alatskivile erinevatel
võistlusaladel osalema
ligikaudu 180 võistlejat,
kes võtsid omavahel mõõtu viie erineva võistkonna
koosseisus. Esindatud olid
lisaks kohalikele Alatskivi
Noortekeskuse ja Spordiklubi võistkondadele veel
tiitlikaitsja Pala Spordiklubi, Vara-Koosa, väikese
ainult jalgpalli koosseisuga Kolkja. Kokku võisteldi ja medaleid jagati
10 alal: lühimaajooksud,
kaugushüpe, kuulitõuge, maastikuteatejooks,
jalgpall, rannavõrkpall,
discgolf, visketäpsusvõist-

lus, rannatennis ning jõu
mitmevõistlus. Võrreldes
eelmiste mängudega olid
võistkonnad jällegi tublisti
kosunud ning võistlejaid
ja erinevate spordialadel
võistkondi võistles käesoleva aasta suvemängudel
tunduvalt rohkem kui eelmistel aastatel. Tänavustel
mängudel vägagi eeskujulikult komplekteeritud
Pala Spordiklubi võistkond saavutas üldvõidu
üsna kindlalt ning viis teist
aastat järjest Peipsiääre
valla Suvemängude rändkarika aastaks hoiule. Üldkokkuvõttes, kus arvesse
läks 10st võistlusalast 9
parimat tulemust, arvesse
ei võetud kõige kehvemat võistkonna tulemust,
edestas Pala SK võistkond
kaheksa alavõiduga teise
koha saavutanud Vara-

Koosa võistkonda kokkuvõttes koguni 31 punktiga.
Vastavalt saavutas võitja
kokku 177 punkti ja VaraKoosa võistkond teisena
146 punkti. Järgnevate
kohtadel olid punktivahed
juba väiksemad ning pinge
püsis lõpuni ja kolmanda
koha punktid teenis Spordiklubi Juku võistkond 141
punktiga ning neljanda
kohaga lõpetas Alatskivi
Noortekeskuse võistkond,
kes saavutas üldtabelis
134 punkti. Viienda koha
punktid teenis Kolkja
võistkond jalgpallis. VaraKoosa võistkond saavutas
Pala võistkonna poolt üle
jäänud esikoha discgolfis ning Alatskivi Noortekeskuse võistkond oli
parim visketäpsusvõistlusel. Järgmise aasta 2021.
aasta tali- ja suvemänge

Pala SK I koht Peipsiääre SM2020. 				

saab nüüd huviga ootama
jääda, sest tänavuaastase
aktiivse osavõtu tõusuga,

võib järgmistel mängudel
konkurents esikolmiku

Foto Karl-Fredy Kruup

kohtadele pingelisemaks
minna.
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Alatskivi SK Juku käsipallivõistkondadel oli vägagi
edukas rannakäsipalli suvi

EMV rannakäsipallis 2020 naised I koht Alatskivi SK Juku.

Laupäeval 8. augustil
toimus Viljandi järve ääres
käesoleva aasta rannakäsipalli Eesti lahtiste meistrivõistluste lõppvaatus.
Nimelt algasid meistrivõistlused rannakäsipallis kolm nädalat tagasi,
kui Põlvasse kogunes rekordilised 58 võistkonda.
Augusti esimesel päeval
mängis teisel etapil Alatskivil üks tiim enamgi ning
Viljandis jooksis liivaväljakutel kokku 65 võistkonda.
Eesti meistrid selgusid kaheksas erinevas

võistlusklassis. Osalevate
võistkondade seas osales
ka Alatskivi Spordiklubi
Juku naiskond ja poiste
2007 võistkond. Naiskondi
osales viimasel etapil neli
ning spordiklubi Juku naiskonnal tuli liivaväljakul
vastamisi minna üldarvestuses liidrina spordiklubi
Tapa ja HC Tabasalu ning
teise etapi võitja HC Kehra
naiskonnaga. Kaks mängu
suutsid spordiklubi Juku
naised võita, vastavalt
SK Tapa ja HC Tabasalu
naiskondi, kuid sarnaselt

XVI Vara Vuti Cup
15. augusti hommikul
täitus taaskord Vara staadion vutifännidega, sest
algamas oli iga-aastane oodatud Vuti Cup. Võistlustele
registreerus 6 võistkonda
JK Elva Seikuspark (kapten
Janar Avloi), FC Kõrveküla
(kapten Tero Villik), Team
Ricardo (kapten Tarvo Padar) FC Fidel Kastro (kapten Ilja Nukka), Alatskivi
(kapten Andrus Rebane)
ja FC Mexico (kapten Raiko
Randlahe).
Esialgu jaotati meeskonnad kahte alagruppi. Peale
alagrupimänge said tabeli
võitjad otse poolfinaali, aga
ka kõigil teistel oli võimalus
ennast kokku võtta ja finaali mängida. Poolfinaali
koha pärast läkski tuliseks
andmiseks – keegi ei tahtnud välja jääda. Lõpuks
said otsustavaks penaltid
ja alagruppide kolmandad,
Alatskivi ja FC Fidel Castro,
pääsesid poolfinaali.
Finaalikoha kindlustas
endale kohalik võistkond
Team Ricardo, kes alistas

Foto Helin Potter

EMV rannakäsipallis 2020 poisid 2007 III koht Alatskivi SK Juku.

Alatskivi etapile kaotati
HC Kehrale napilt 1:2 ning
Viljandis tähendas see
etapil II kohta. Eesti meistrivõistluste üldarvestuses
naiskond siiski tahapoole
ei langenud ning Alatskivi
SK Juku naiskond tuli 2020
aasta rannakäsipalli meistriks. Kolmel etapil mängis
Alatskivi spordiklubi Juku
naiskonnas Janeli Patrail,
Edi Roosimägi, Liina Menson, Liia Thomberg, Marie
Urvik, Anastasia Volkova,
Eliise Sepp, Katrin Koser,
Alina Molkova, Mari-Anne

Mee, Diana Sahhatova,
Kai Utt. Esindaja Triin
Sillaste. Spordiklubi Juku
poiste 2007 ja hiljem sündinud poiste võistlusklassis, osales Viljandis 11
võistkonda. Alatskivi käsipallipoisid suutsid alagrupimängudes kõik kolm
mängu võita tulemusega
2:0 ning see tähendas teenitult mänge Viljandi etapi esikolmiku kohtadele.
Ka seal mängiti kohe hea
mänguga üle HC Pärnu/
Paikuse võistkond ning
teeniti 2:1 võit. Viimases

ticupi Alatskivi võistkond
(Sander Härm, Tõnis Piiri,
Valdis Piiri, Andrus Rebane, Marko Piiri, Aleksei
Stailovski, Siim Noormägi,
Eduard Landzberg ja Nikita
Bõstrov)
II koht Team Ricardo
III koht Kõrveküla
4. FC Fidel Kastro
5. FC Mexico
6. JK Elva Seikuspark.
Traditsiooni kohaselt
selgitati võistlustel välja
ja tunnustati parimat väravavahti Andrus Rebane
(Alatskivi). Parima kaitsja

tiitli pälvis Andrei Smirnov
(Team Ricardo) ja parim
ründaja sel aastal oli Johannes Petmanson (Team
Ricardo). Mänge vilistas
kohtunik Viljar Arula, keda
abistas Martin Geimonen.
Arstiabi osutas Oleg Konovalov. Paljukiidetud turniirisupi oli keetnud OÜ MariTali. Auhinnafondi rahastas
Kultuurkapitali Tartumaa
Ekspertgrupp, eriauhinnad
pani välja Järveotsa Vutifarm. Täname kõiki selle
ilusa spordipäeva eest!

Vara Vuti Cup võitjameeskond.

poolfinaalis Fidel Castro.
Tõelise üllatajana jõudis
finaali ka Alatskivi, kes
mängis kindlalt üle FC Kõrveküla.
Finaalis oli rohkelt võimalusi nii Alatskivil kui
Team Ricardol, kuid väravaks vormistasid mõlemad
võistkonnad vaid ühe ja
peale mänguaja lõppu oli
taaskord seis 1:1 ehk viigis. Seega jäi jällegi kogu
lõpp penaltite otsustada.
Peale pikka ja närvikõdi
pakkuvat seeriat võitis penaltitega 6:5 XVI Vara Vu-

mängus tugevale Põlva
spordikooli 1 võistkonnale
vastu ei saadud ning sealt
mängust tuli vastu võtta
0:2 kaotus. Nelja võidu
ja ühe kaotusega teeniti
siiski meistrivõistluste
etappidel seni parim ehk
II koht. Kokkuvõttes saavutasid Alatskivi SK Juku
käsipallipoisid, aga 2020
Eesti lahtistelt meistrivõistlustel rannakäsipallis
tubli ja tugeva III koha.
Pronksmedalid mängisid
kokkuvõttes Alatskivi SK
Juku poiste võistkonnas
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välja Uku Suursild, Mairold
Nikitkin, Martin Nikitkin,
Mathias Alois Katsan, Ranel Pärn, Kristjan Punder,
Kaur Kruusaauk, Ruudi
Suursild, Alvar Must ja
Venriko Vulf. Rannakäsipalli mängud on selleks
hooajaks mängitud, edasi
jätkub hooaeg juba ettevalmistusega saalikäsipalli
mängudeks.
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Июньское заседание волостного совета Пейпсияэре
состоялось 17 июня в здании Алатскивиской школы.
Перед началом заседания собравшиеся осмотрели
недавно отремонтированные школьные помещения.
На заседании волостного совета были рассмотрены
следующие вопросы:
• Финансовый руководитель Мирье Пылд дала пояснения относительно консолидированного отчёта волости
за 2019 хозяйственный год и ответила на вопросы
депутатов. По предложению ревизионной комиссии волостной совет принял решение об утверждении годового
отчёта.
• Волостной совет решил выставить на продажу путём
публичных письменных торгов следующие объекты
недвижимости:
- участок Варса в деревне Хаапсипеса, начальная цена –
3000 евро;
- участок Тооминга в деревне Хаапсипеса, начальная цена –
5000 евро;
- квартирная собственность по адресу Куузе, квартира 4,
деревня Кокора, начальная цена – 500 евро;
- участок Ууэ-Ломби в деревне Пылдмаа, начальная
цена –
15 000 евро.
• Решено отдать в безвозмездное пользование территорию земельного участка Кеваде-Парк в городе Калласте
для строительства системы геотермального отопления.
• По предложению председателя комиссии по образованию Грете-Сины Хааристо принято решение о назначении помощника волостного старейшины Вяйно
Кивирюйта членом комиссии по образованию.
• По предложению волостного секретаря признаны
недействительными многие правовые акты, принятые
присоединившимися волостями и к настоящему времени
уже устаревшие.
• В рамках информационного пункта повестки дня волостной старейшина сделал обзор о результатах борьбы
с распространением коронавируса COVID-19 на территории волости. Также состоялось обсуждение вопросов, касающихся садовых участков жителей многоквартирных
домов в Алатскиви.
Повестка дня следующего заседания волостного совета,
состоявшегося 5 августа в здании Алатскивиской школы,
включала три вопроса.
• Волостному управлению выдано разрешение на заключение лизинговых договоров с целью взятия в аренду
двух микроавтобусов. Транспортные средства, которые
до сих пор использовались как для хозяйственных поездок, так и для перевозки учеников Алатскивиской школы
и волостного центра обслуживания в Пала, имеют большой пробег и уже изношены, в связи с чем их заменят на
новые.
• Волостной совет выразил свое мнение в связи с ходатайством о выдаче разрешения на проведение исследовательских работ Selgise IV. Ходатайство касается участка
государственной земли, расположенного в деревне
Селгизе, волость Пейпсияэре, Тартуский уезд. Целью
геологоразведочных работ является исследование таких
полезных ископаемых, как строительный и засыпной
песок, а также строительный и засыпной гравий. Волостной совет выдал согласие на выдачу соответствующего
разрешения.
• Следующий пункт повестки дня имел особое значение
с точки зрения дальнейшего развития волости, поскольку депутатами был рассмотрен и утвержден список
проектов, которые получат финансирование в рамках
программы государственного инвестиционного пособия,
а именно:
1) ремонт двух квартир, расположенных в социальном
и муниципальном доме «Кингу» в деревне Пала, в том
числе замена окон на лестничных площадках и в квартире номер 14, а также строительство детской игровой
площадки;
2) ремонт второго этажа и замена крыши в доме «Мянгуде» в деревне Кооза;
3) замена кровли на крыше здания детского сада в
деревне Вара;
4) обновление скейт-парка в деревне Вара;
5) проектирование и строительство хозяйственной
постройки для хранения инвентаря на пришкольном
участке в Алатскиви;
6) проектирование и строительство стадиона при
школе в Колкья;
7) строительство игровой детской площадки на территории Калластеского детского сада;
8) работы по проектированию и перестройке калластеской водонапорной башни с целью ее дальнейшего
публичного использования.

Со материалами заседаний можно ознакомиться на
домашней странице волости. Следующее заседание волостного совета состоится в конце августа.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

День буфетов на Луковом пути состоится вновь!

Традиционный день буфетов на Луковом пути состоится 12 сентября, когда
в районе Лукового пути
откроют свои двери 21 буфета. Местные жители на
всей территории Луковой
дороги открывают ворота
своего двора и предлагают
все самое лучшее. Подаются блюда по бабушкиным
рецептам, а также более
современные блюда из местных продуктов. Во многих
местах, помимо еды, вы можете насладиться выставкой или живой музыкой, а
также принять участие в
мастер-классах.
Однако мероприятия
этого года немного отличаются от обычных. Тщательно мойте руки, а те,
кто болен или недавно контактировал с людьми, инфицированными вирусом
COVID, обязательно следует
остаться дома. Также хотим
подчеркнуть, что все жители, которые предлагают
свою продукцию (консервы,
пироги) на деревенских
улицах в этот день, также
должны соблюдать правила
гигиены: не должно быть
перекрестного общения при
приготовлении пищи, нужно поддержавать чистоту,
достаточно обрабатывать
и пропекать продукты, использовать чистую воду и
посуду и, конечно, обеспечить свежие продукты.
Жители Варнья, Касепя и
Колкья! Мы делаем все возможное и распространяем
информацию о том, как разумно парковаться и просим
посетителей не парковаться
перед воротами. Также в
этот день в Варне часть
улицы Кеск станет односто-

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

• Участник должен быть жителем Лукового пути.
• Это должен быть луковый пирог, как лепешка так и большой открытый или
закрытый пирог. В начинке могут присутствовать другие компоненты, но лук
должен преобладать.
• Пироги (либо 5 маленьких, либо один больший) должны прибыть в гостевой
центр Причудья (Колкья, Suur tee 25) 12 сентября, не позднее 10:30 часов.
Добавьте пекаря и контактную информацию к пирогам на отдельном листе
бумаги.
• Чтобы принять участие, пожалуйста, сообщите на info@sibulatee.ee до
10 сентября. Пожалуйста, введите название пирогов (например, пироги с
дрожжевым луком с сыром), название производителя и контактный телефон.
• Участвовать могут как зарегистрированные буфеты так и местные жители.
Дополнительная информация: info@sibulatee.ee, телефон 5648 0065,
www.sibulatee.ee

ронней, заранее спасибо за
понимание!
Более подробная инф о р м а ц и я о д н е б уф е т о в : w w w. s i b u l a t e e . e e /
uritused/sibulatee-puhvetitepaev-2020/ и карта https://
tinyurl.com/sbpp2020

Уже второй год мы выбираем лучшего пекаря лукового пирога на Луковом
пути! Соревнование предна-

значено для всех, участвует
в дне буфетов на Луковом
пути.
12-ого сентябра, на дне
буфетов Лукового пути, в
11 часов состоится конкурс
лучшего лукового пирога.
Конкурсантов будут оценивать в слепом тесте, жюри
состоит из людей, которые
умеют ценить хорошую еду.
Каждый пирок, как большой
так и лепешка, будет оцениваться по виду, запаху, вкусу
и текстуре. В итоге, конкурсант с наивысшей оценкой
получит звание лучшего лу-

кового пекаря года и полный
почёт до следующего года.
Победитель будет объявлен
12 сентября в 12 часов в
гостевом центре Причудья.
По правилам, победительница прошлого года
Наталья Рястас не может
участвовать в конкурсе в
этом году. Однако звание
лучшего мастера луковых
пирогов принесло ей известность и новых клиентов,
поэтому она однозначно рекомендует умелым пекарям
принять участие в конкурсе.

организация мастер-классов под открытым небом
зачастую связана с неудобствами. В начале года
ей посчастливилось найти
подходящее здание в деревне Варнья, и весенне-летний период был
посвящён тому, чтобы пробудить к жизни очередной
дом с давней историей.
Несмотря на то, что восстановительные работы затянулись и далеко не все шло
гладко, уже в конце августа
часть здания можно будет
открыть для посетителей,
чтобы познакомить их с
историей родного края,
порадовать красотой представленных экспонатов
и предложить чашечку
настоящего иван-чая, заваренного в самоваре.
Бывший некогда жилым, но в течение долгого
времени пустовавший дом
имеет большой потенциал,
поэтому члены объединения планируют по мере
сил и возможностей, при

поддержке со стороны
местной общины, продолжить работы по восстановлению здания.
Член правления недоходного объединения и
хозяйка Дома самоваров
Херлинг Меси обращается
с призывом к жителям
волости: «Если у кого-то
остались ненужные старые самовары или другие
предметы с изображением самоварных мотивов,
то мы были бы рады с
Вашей помощью пополнить выставочную коллекцию Дома самоваров!
Наша цель — знакомство
с историей, особенностями быта и творчеством в
контексте использования
самоваров. Самоварная
тематика представлена
интересно и широко: от
кухонных полотенец до
украшений и сувениров».
С предложениями относительно экспонатов для
Дома самоваров можно
обращаться по электрон-

ной почте peipsitulevik@
gmail.com или по телефону
518 1125.
29 августа 2020 года
галерея «Voronja», расположенная по соседству с
Домом самоваров, отметит
завершение седьмого сезона, а по всей Эстонии пройдут мероприятия в рамках
акции «Ночь музеев». Планируется, что в этом году
Дом самоваров будет открыт до конца сентября по
выходным дням с 12.00 до
18. При наличии интереса
со стороны посетителей
Дом самоваров продолжит работу и в октябре.
Групповые экскурсии и мастер-классы возможны по
предварительному заказу.

Конкурс лучшего
пекаря лукового
пирога

В Варнья открывается Дом самоваров

29 августа этого года в
Варнья, в доме по адресу
ул. Кеск 21, состоится открытие Дома самоваров,
где будет представлено
более 80 разных видов
самоваров, сувенирных
экспонатов и произведений искусства, связанных
с самоварной тематикой.
Недоходное объединение «Peipsi Tulevik», известное в качестве организатора ежегодной Варньяской рыбной ярмарки,
а также мастер-классов,
мероприятий и экскурсий в регионе Причудья,
готово принять новый
вызов. В течение долгого
времени заветным желанием Херлинг Меси — общественной активистки
и члена правления объединения «Peipsi Tulevik»
— было найти здание,
пригодное для проведения
мастер-классов по приготовлению чая в самоваре.
Учитывая изменчивый характер эстонской погоды,

За достоверность информации, орфографию и пунктуацию публикуемых в «Вестнике Пейпсияэре»
статей и сообщений несут ответственность авторы публикаций.
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УПАКОВКИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ ПО ПРИЧИНЕ
НЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ
ОТХОДОВ
ПУБЛИЧНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ

СБОРА
УПАКОВКИ
ПЕРЕПОЛНЕНЫ
ПО
Администрация
волости регулярно
сталкивается с проблемой,
когда контейнеры
для сбора упаковки
до отказа забиты
ПРИЧИНЕ
НЕВЕРНОЙ
СОРТИРОВКИ
мусором, но при этомОТХОДОВ
в них нет тех отходов, которые должны

выбрасываться в контейнеры этого типа. Из-за ошибок при
Администрация
волостиконтейнеры
регулярно «трещат
сталкивается
с проблемой,
сортировке мусора
по швам»
и быстро
когда
контейнеры
для
сбора
упаковки
до
отказа
забиты
мусором,
переполняются (многие жители выбрасывают весь
свой
но при этом в них нет тех отходов, которые должны выбрасываться
домашний бытовой мусор в публичные контейнеры). Начиная
в контейнеры этого типа. Из-за ошибок при сортировке мусора
с 1 октября
2018погода
на итерритории
волости действует
контейнеры
«трещат
швам»
быстро переполняются
(многие
система
организованного
вывоза
отходов.
К сожалению,
жители
выбрасывают
весь свой
домашний
бытовой
мусор в
все еще есть
такие домохозяйства,
производится
публичные
контейнеры).
Начиная с 1 откуда
октябряне2018
года на
вывоз мусора,
известно,
чтоорганизованного
на участке проживают
территории
волостихотя
действует
система
вывоза
отходов.
сожалению,
все еще есть такие
домохозяйства,
откуда и
люди.К Однако
осведомленность
общества
возрастает,
не внимательные
производится вывоз
мусора,
хотя
известно, что
на участке
жители
делятся
с чиновниками
информацией
проживают
Однакоокружающую
осведомленность
возрастает,
о лицах,люди.
загряющих
средуобщества
и о домохозяйствах,
и внимательные
жители
делятся
с
чиновниками
информацией
о
откуда не осуществляется вывоз отходов. С нарушителями
лицах, загряющих окружающую среду и о домохозяйствах, откуда
волостная управа решает вопросы в индивидуальном
не осуществляется вывоз отходов. С нарушителями волостная
порядке.
управа
решает вопросы в индивидуальном порядке.
Нужно
научиться
сортировать
отходыэтои правильно.
делать это
Нужно
научиться
сортировать
отходы и делать
правильно.о том, что ни бытовые отходы, ни биологически
Напоминаем
Напоминаем
о том,(остатки
что ни бытовые
отходы,
ни биологически
разлагаемые
отходы
пищи, цветы,
растения
и пр.), ни
разлагаемые
отходы
(остатки мусор,
пищи, ни
цветы,
растения
и пр.),
опасные
отходы, ни
строительный
текстильные
отходы
(одеяла,
подушки,
одежда
т. д.) или прочие
не относящиеся
к
ни опасные
отходы,
ни истроительный
мусор,
ни текстильные
упаковке
нельзя
выбрасывать
сборане
отходыотходы
(одеяла,
подушки,
одеждавиконтейнер
т. д.) илидля
прочие
упаковок!
относящиеся к упаковке отходы нельзя выбрасывать в
• Бытовые
отходы
(загрязненные
контейнер
для сбора
упаковок! отходы упаковки, разбитую
посуду, старую одежду, обувь, игрушки и т. д.) клади в свой
•Бытовые отходы (загрязненные отходы упаковки, разбитую
контейнер для бытовых отходов.
посуду, старую
одежду, обувь,
игрушки
и т. отходы,
д.) кладицветы,
в свой
• Биологически
разлагаемые
отходы
(пищевые
контейнер
для
бытовых
отходов.
растения и т. д.) компостируй на собственном земельном участке
разлагаемые
отходы
(пищевые
отходы,
или,•Биологически
упаковав в закрытый
пластиковый
пакет,
выбрасывай
в
цветы, для
растения
т. д.) компостируй на собственном
контейнер
бытовыхи отходов.
• Опасные
отходы
(отработанное
масло,в лакокрасочные
отходы,
земельном
участке
или, упаковав
закрытый пластиковый
отстатки
просроченные
лекарства,
удобрения и
пакет,клея,
выбрасывай
в контейнер
дляпестициды,
бытовых отходов.
т. д.)
вывози наотходы
станцию(отработанное
по приему отходов.
•Опасные
масло, лакокрасочные
• Строительные
отходы
вывози налекарства,
станцию по
приему
отходы, отстатки клея,также
просроченные
пестициды,
отходов.
удобрения и т. д.) вывози на станцию по приему отходов.
• Порожние сухие упаковки клади в публичный контейнер для
•Строительные отходы также вывози на станцию по приему
сбора упаковки.
отходов.
• Газеты,
журналы отвози на станцию по приему отходов.
•Порожние
сухие упаковки
клади в публичный
контейнердля
для
Следите
за инструкциями,
размещенными
на контейнерах
сбора
упаковки.
сбора
упаковки.
•Газеты, журналы отвози на станцию по приему отходов.
В КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ СБОРА БУМАГИ
И КАРТОНА
МОЖНО
Следите за инструкциями,
размещенными
на контейнерах
КЛАСТЬ:
для сбора упаковки.
• картонные ящики и коробки, гофрированный картон, крафтбумагу,
бумажные пакеты
и прочие
чистые
бумажные
картонные
В КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ
СБОРА
БУМАГИ
ИиКАРТОНА
отходы.
МОЖНО КЛАСТЬ:
Внимание! В этот контейнер нельзя выбрасывать
• картонные ящики и коробки, гофрированный картон, крафтгрязную, намокшую или влажную бумагу и картон, а
бумагу,
бумажные
пакеты и прочие
бумажные
также
бумагу
для копирования,
газеты,чистые
журналы,
бумагу и
картонные
отходы.
для
рисования,
клеющиеся этикетки, скотч, наклейки,

Müüa toorest küttepuud. Transport hinnas.
Pikkus ja jämedus vastavalt soovile.
Võimalus transportida kaugemale.
Lepp/haab/segapuu 36€/rm ja kask 39€/rm.
Metsakuiva 40L halukotid 2 € kott.
Info Est, Eng 5373 3322 või
Est, Rus 5699 7196.

Miniekskavaatori rent ja teenus
1,8-TONNINE JCB, KAASAS PLANEERKULP,
40 cm KAEVEKULP JA 20 cm KAABLIKULP
Rent ilma juhita 100 eurot päev 8 töötundi.
Iga lisatund 10 eurot.
Teenus koos juhiga 25 eurot tund.

фантики от конфет и прочие упаковки от продуктов
Внимание!
В этот контейнер нельзя выбрасывать
питани
я.
грязную, намокшую или влажную бумагу и картон,
В КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ СМЕШАННЫХ
УПАКОВОК
МОЖНОжурналы,
КЛАСТЬ:
а также бумагу
для копирования,
газеты,
• упаковку
стекла,
в том числеклеющиеся
бутылки и банки
из белого
или
бумагуиздля
рисования,
этикетки,
скотч,
цветного
стекла,
а
также
прочую
чистую
стеклянную
тару;
наклейки, фантики от конфет и прочие упаковки от
• отходы
металлической
и алюминиевой тары, крышки от банок
продуктов
питания.

Transport kokkuleppel.
Võimalus pakkuda ka transporditeenust
kuni 2-tonnise haagistreileriga.
Hind kokkuleppel.

KONTAKT: KRISTJAN 5373 0555
TARMO 527 4339
Asume Alatskivil

и бутылок, консервные банки;
• пластиковые отходы, такие как пленка, пластиковая посуда
и коробки, стаканчики из-под йогурта, коробки из-под масла,
В КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ масла,
СМЕШАННЫХ
УПАКОВОК
бутылки
из-под растительного
кетчупа, майонеза,
упаковки
МОЖНОи КЛАСТЬ:
от косметики
средств по уходу за кожей, а также прочую чистую
•упаковку упаковку;
из стекла, в том числе бутылки и банки из белого
пластиковую
или цветного
стекла,
а также
прочую
чистую
тару;
• картонные
упаковки
из-под
напитков,
в том
числестеклянную
из-под молока,
сока
и вина, металлической
а также прочую чистую
картонную упаковку.
•отходы
и алюминиевой
тары, крышки от
банок иВбутылок,
консервные
банки;
Внимание!
этот контейнер
нельзя выбрасывать
листовое стекло,
•
пластиковые
отходы,
такие
как
посуда
электрические лампочки, резиновыепленка,
изделияпластиковая
и игрушки. Нельзя
и коробки,
стаканчики
из-под отходы
йогурта,и прочий
коробкинеподходящий
из-под масла,
класть
бытовые
отходы, опасные
бутылки из-под растительного масла, кетчупа, майонеза,
мусор!
Пожалуйста,
кладите
в контейнер
для упаковки
порожние,
упаковки от
косметики
и средств
по уходу только
за кожей,
а также
чистые
и, по
возможности,
предварительно
расплющенные
прочую
чистую
пластиковую
упаковку;
упаковочные
отходы.
•картонные
упаковки из-под напитков, в том числе из-под
молока,
сока и вина,
а также прочую
чистую картонную
Законом
запрещается
складирование
мусора (мусорных
мешков,
упаковку.
картонных
коробок и т. д.) рядом с мусорными ящиками. Отходы
следует выбрасывать в предназначенный для этого контейнер!

Miniekskavaatori rent ja teenus
1,8-TONNINE JCB, KAASAS PLANEERKULP,
40 cm KAEVEKULP JA 20 cm KAABLIKULP
Rent ilma juhita 100 eurot päev 8 töötundi.
Iga lisatund 10 eurot.
Teenus koos juhiga 25 eurot tund.
Transport kokkuleppel.
Võimalus pakkuda ka transporditeenust
kuni 2-tonnise haagistreileriga.
Hind kokkuleppel.

KONTAKT: KRISTJAN 5373 0555
TARMO 527 4339
Asume Alatskivil

Ütle seda lilledega ...

Pärjad, leinaseaded, kirstu-ja urnikaunistused
pulmadeks
• Pärjad, leinaseaded,Lilleseaded
kirstu-ja urnikaunistused
Kimbud sünnipäevaks ja muudeks tähtpäevadeks
• Lilleseaded pulmadeks
Valik lõikelilli ja potililli kohapeal saadaval
• Kimbud sünnipäevaks ja muudeks tähtpäevadeks
• Valik lõikelilli ja potililli
kohapeal
Helista
jasaadaval
telli 5842 1721
Florist Kaja Aasjõe

Helista ja telli 5842 1721

Reenumäe talu lilleäri Kokanurga külas Peipsiääre vallas

Florist Kaja Aasjõe
Vaata ka https://www.facebook.com/pg/Lilleseaded-109457343935512/photos/
Reenumäe
talu lilleäri Kokanurga külas Peipsiääre vallas
Vaata ka https://www.facebook.com/pg/Lilleseaded-109457343935512/photos/

Внимание! В этот контейнер нельзя выбрасывать
Волостная управа Пейпсияэре
листовое стекло, электрические лампочки, резиновые
изделия и игрушки. Нельзя класть бытовые отходы,
опасные отходы и прочий неподходящий мусор!
Пожалуйста, кладите в контейнер для упаковки только
порожние, чистые и, по возможности, предварительно
расплющенные упаковочные отходы.

Законом запрещается складирование мусора (мусорных
мешков, картонных коробок и т. д.) рядом с мусорными
ящиками. Отходы следует выбрасывать в предназначенный
для этого контейнер!
управаsamovari.
Пейпсияэре
Soovin osta vanaaegseВолостная
töökorras
Tel 5012 455
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KUULUTUSED
Sanitaartehnika kauplus üle
Eesti www.dr-sanitaartehnika.
ee WC-potid, segistid, valamud,
radiaatorid, pumbad kaevu.
EPOOD avatud 24/7 D.R.
Sanitaartehnika aadress:
Lembitu 6, 50406 Tartu
Telefon 740 9142.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, e-post: info@est-land.ee
Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583.

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

Tel 5805 0201.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Tuulejõe OÜ teeb:
remondi- ja ehitustöid,
katuste ehitust ning
tänavakivipaigalduse ja
haljastustöid.

Küsi pakkumist
e-mail: raudvara@mail.ee
või telefon 5384 4151.

Ostame sõiduautosid igas
seisukorras. Tuleme sinu
juurde, maksame auto eest ja
vormistame paberid kohapeal.
Helista 5377 7592.
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega
Tel 5618 9517
e-mail joosep.sepp@mail.ee
Willmani OÜ ostab
metsakinnistuid ja raieõigust.
Tel 510 0878,
info@willmanimets.ee

Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.

Ostan autosid, kaubikuid, ja
maastureid, Võivad remonti
vajada. Tel 5309 2650.

EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007
EELK VARA BIRGITTA KOGUDUS
Koguduse tegevust on võimalik jälgida lehel
https://www.facebook.com/pg/Vara-Birgitta-kogudus103910081283942/posts/

Vara piirkond

UKU LAUL
25.06.2020
Pala piirkond
ELLI SARAPUU
05.07.2020
Vara piirkond

MARELLE AFANASJEV
07.07.2020
Vara piirkond

KARL THEODOR
TILGAR 21.07.2020
Vara piirkond

REMY RAMBO
ZIRK 24.07.2020
Koosa piirkond

HELE LUHAMÄE
06.08.2020
Koosa piirkond

Ohtlike puude raie,okste
kärpimine suurtelt puudelt
tõstukiga, hekkide lõikus, kõrgete
hekkide pügamine,kändude
freesimine,viljapuude
hoolduslõikus jpm
www.2arboristi.ee Tel 5818 5222.

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

Kokora Kandi Külaselts rendib
välja ruume sünnipäevadeks,
seminarideks, koolitusteks.
Olemas vajalik tehnika ja
kööginurk. Info tel 5684 5020.

PALJU ÕNNE!

JUULIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED

TREVOR AASA
09.06.2020

Kompaktlaaduri Avant 420
rent. Kühvel, minikaevur,
frees, maapuur, tasandusrest.
Transpordi võimalus.
Tel 554 0573.

Üürin või ostan korteri Alatskivil
või Koosal. Tel 5377 8000.

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.

UUED VALLAKODANIKUD
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AINO PÕLDMAA
LJUBOV ALEKSEJEVA
AINO RÜÜTLI
ANASTASIA JEGOROVA
ELDUR-HUNO UNT
LIA KOMP
OSKAR KRAMM
IRMA KABATSKAJA
ELMA UIBU
ELSA JÕESUU
MARIA DOLGOVA
AIME-ARMILDE KULL
VIRVE JÕGEVA
HELGI VELLIK
ANATOLY PRIKHODCHENKO
OLGA KAZAKOVA
ASTA JÜRGENSON
MARFA KOSTINA
AINO KULDNER
ÜLO TOOTS
HELVE NIKITKINA
ENNO KURS
ZINAIDA GRIŠTŠUK
JELENA MITJAJEVA
VIRVE HOLST
LIIDIA MUROVA
VALENTIN IVANOV
HIONIA IVANOVA
HELJE KÕIV
ESTA VAHI
AILE KOOL
JUTA ÖÖSALU

81 FEVRONJA
		
MAKSIMOVSKAJA
81 MARKIAN KONDRATJEV
81 VELLO TOSSO
Korstmar OÜ pakub
korstnapühkimis81 ELVIRA ABLYAYKINA
teenust.
Korstmar OÜ pakub korstnapühkimisteenust. 80 MARINA LOBINA
Vajadusel korstnate
Vajadusel korstnate ja kütteseadmete remont.
ja kütteseadmete
80 FEODOSIA FILIPPOVA
remont.
Võta ühendust: Margus Nikitkin 80 VALENTINA SUŠTŠENKO
Võta ühendust:
80 MAI VILLERS
Tel (+372)
505 0040
Margus
Nikitkin
Tel (+372)
0040
E-post: 505
korstmar@gmail.com
75 MART KALDARU
E-post: korstmar@gmail.com
www.korstmar.ee
www.korstmar.ee
75 LEMBIT KAASIK
70 MARJA ELINA KORPIMÄKI
70 JELENA ZUBAREVA
70 PAULA MARJATTA KALLIO
Septembrikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla
lehes, palume sellest teada anda
11. septembriks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

AUGUSTIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
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NATALIA NEGLASON
LINDA LÕHMUS
VALVE NÕMM
HELJU SUUPS
ELLY KASK
LEONHARD JANTS
ANFISSA KUZNETSOVA
VALLI PRANGEL
ALBERT REIMANN
HELGA KIRS
ALEKSANDER KUUSIK
VALLOT KAASIK
ANFISSA SOMRJAKOVA
HELGI DUBININA
LUDMILLA PEETSO
AKSEL KERO
VIRVE GEIMONEN
VASSA MIRUŠKOVA
JEVGENI MUHIN
VASSA PAHHURINA
ANFISSA GORUŠKINA
JEVDOKIA KOROBOVA
ANFISA KARDAŠ
SEPPO JÜRGENS
ALEKSANDRA MUHHINA
AIME TAMM
VALENTINA SADAM
JEVDOKIA OSSIPOVA
REIN MÄGI
JEVDOKIA REDKINA
MILVI KÕND
VAIKE ORAS
ESTA RÄTSEP
FJOKLA JUŠINSKAJA
SAIMA KARU
ULITA VAVILOVA
JEVDOKIA MAKARENKOVA
ILMAR VEIDER
LEONIDA ŠTEINMILLER
VALENTINA VOJEIKINA
TIIU MADI
JEVGENI PUGATŠOV
JEVDOKIA SÕŠTŠIKOVA
LAFRIDE SOIEVA
SALME NÕMM
LINDA PARV
EEVI TREIAL
FADEI AMELIN
ANNA PUNGA
GALINA SEMJONOVA
ESTER VASK
TÕNU MÄRTIN

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB

AT MAAGRUPP OÜ

JUULI/ AUGUST 2020

GRIGORI-NIKIFOR KAO

ZOJA NIKOLAJEVA

27.12.1946–12.06.2020

05.02.1939–25.07.2020

KALJO PÄRN

MAREK LIND

20.09.1943–26.06.2020

06.04.1982–26.07.2020

VASSILI GRIGOROV

AIN KIRIKAL

10.11.1930–26.06.2020

VARVARA PRIGOŽEVA
03.01.1930–27.06.2020

BORISS KREHHOV

06.07.1957–27.07.2020

ARTUR VOMM
17.10.1929–28.07.2020

ERIKA SOIEVA

06.10.1949–04.07.2020

07.09.1929–30.07.2020

SERGEI TEE

JAAN TILL

29.11.1964–19.07.2020

21.10.1941–01.08.2020

IGNATI SELGITSKI
04.02.1947–22.07.2020

teeb järgmisi töid
* 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

Kadrina mõisa

Pullitall

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

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

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

OÜ Kroonipuu Torukülas

võtab tööle KAMINAPUUDE
PAKKIJAID JA HALUMASINA
OPERAATOREID

Samas müüme soodushinnaga
kuivi ebastandartseid halupuid.

Tel 514 4532

