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Vallavolikogu ootab hiljemalt 15. jaanuariks 2021
ettepanekuid Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamise
kohta.
Ettepanekuid aukodanikuks nimetamise kohta on
õigus esitada vallavalitsusel, selle allasutustel, volikogu
komisjonidel, kõigil valla elanikel ning valla territooriumil
tegutsevatel ettevõtetel, ühendustel ja organisatsioonidel.
Taotlused palume esitada kirjalikult Peipsiääre
vallakantseleile aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik,
Peipsiääre vald, Tartumaa 60201 või e-posti aadressil
vald@peipsivald.ee hiljemalt 15. jaanuaril kella 10ks.
Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamine on Peipsiääre valla poolt antava tunnustuse kõrgeim aste. Aukodaniku tiitliga kaasneb raamitud tunnuskiri ja teenetemärk,
mida antakse üksikisikule Peipsiääre vallale osutatud
eriliste teenete eest.
Aukodaniku tiitel antakse üldreeglina üle Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel.
Peipsiääre valla tunnustuse avaldamise korraga
saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/
akt/428122018006.
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ja teisi viiruste hooajal?
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Kasutatud taskuräti
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine
või haige, jään koju

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti
nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse kõne hädaabinumbrile 112
Täiendav info koroonaviiruse kohta:
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Lõuna-Eesti kakskümmend omavalitsust
töötavad ühiselt Tartu 2024 ettevalmistamise
ja elluviimise nimel
Rahvahääletuse tulemusena selgus Peipsiääre valla sümboliväärtusega koht – Alatskivi loss, kus toimub jaanuaris 2021 SA Tartu
2024 ja Peipsiääre valla koostöölepingu sõlmimine. 					
Foto: Terje Sööt
Tartu koos Lõuna-Eesti- desse: Elu ja Keskkond, raames unikaalseid sünd- programmi ettevalmistavasse regionaalsesse eksga on 2024. aasta Euroo- Inimene ja Oskused ning musi.
•Samuti on koostöölepin- pertkomisjoni, mis nõustab
pa kultuuripealinn! See Omapära ja Euroopa.
2020. aasta sügisel gus kirjeldatud omava- sihtasutust kultuuripealinon meie suur võimalus
hääletasid 19 Lõuna-Eesti litsuste ja SA Tartu 2024 na programmi regionaalse
ja ühine väljakutse.
omavalitsuse volikogud mitmetasandiline koostöö. osa ettevalmistamisel.
Tartu 2024 kunstiline Põlva, Tartu, Valga ja Võru Kõigi omavalitsuste ju- •Samuti on koostöölepinkontseptsioon on „Ellujää- maakonnast ning Viljandi hid kuuluvad Tartu 2024 gus määratletud finantmise kunstid“ ehk "Arts linnast Tartu 2024 koos- Omavalitsusjuhtide Fooru- seerimispõhimõtted, mis
of Survival". Ellujäämise töölepingu üle, mille ees- misse, mis koguneb mini- on arvutatud vastavalt
kunstid on loodushoidli- märk on käivitada Euroopa maalselt kaks korda aastas omavalitsuse elanike arvukum linna- ja maakultuur, kultuuripealinna põhjalik oluliste küsimuste arutelu- le põhimõttel, et teiste avaliikumine ja vaimne tervis, ettevalmistamine ja elluvii- deks. Omavalitsusjuhtide likust ja erasektori pärit
paikkondlike omapärade mine lisaks Tartu linnale Foorum teeb ka ettepaneku toetajate toetus tegevuste
esiletoomine, haritus ja kogu regioonis. Koostööle- Lõuna-Eesti omavalitsus- elluviimiseks on suurem
leidlikkus, põlvkondade pingus on kirjeldatud kul- juhtide esindaja määrami- kui konkreetse omavalitsuse panus.
koosloome, kriitiline ärksa- tuuripealinna programmi seks SA nõukogusse.
SA Tartu 2024 ja Peipmeelsus ja valdkondadeüle- loomise, turundamise ja •Kultuuripealinna ettene koostöö – teemad, mis on rahastamise aluspõhimõt- valmistamise protsessi su- siääre vald sõlmivad koosjuvaks kulgemiseks on iga töölepingu 2021. aasta
olulised vägagi erinevatele ted aastateks 2021–2025.
omavalitsus määranud ühe jaanuari lõpus. Lepingu
huvigruppidele Eestis ning
mille kunstilist tõlgenda- Koostöölepingu põhi- isiku, kes on sihtasutuse- allkirjastamise koht selgus
le kultuuripealinna ette- rahvahääletuse tulemusemist Euroopa ootab ja vajab mõtted
•Koostöölepingus kinni- valmistamise protsessis na, kus esimeses voorus
nii täna kui aastal 2024.
Ellujäämise kunste tavad Tartu linna poolt kontaktisikuks ning kelle sai valida Peipsiääre valla
tutvustavad ja edenda- asutatud sihtasutus Tartu kaudu toimub informat- 15 looduskauni või sümvad Tartu 2024 Euroopa 2024 ja omavalitsused, et siooni vahendamine ja kok- boliväärtusega koha hulkultuuripealinna taotluse Euroopa kultuuripealinn kulepete ettevalmistamine gast. Enim valitud kohad
Liivi muuseum, Alatskivi
jaoks loodud valdkonda- Tartu 2024 viiakse ellu osa- omavalitsusega.
de- ja põlvkondadeülesed, poolte igakülgses koostöös •Koostöölepinguga liitu- loss ja Peipsi järv pääserahvusvahelisi partnereid ning ühiselt pingutatakse nud omavalitsuste kul- sid teise vooru, kus 52,9%
kaasavad kultuuriprojek- selle nimel, et kõigis oma- tuurivaldkonna töötajad vastanutest arvas, et Tartu
tid, mis kuuluvad temaa- valitsustes toimuks selle kaasatakse kultuuripea- 2024 koostöölepingu võiks
linna kultuuritöötajate sõlmida Alatskivi lossi esitilistesse programmiliinivõrgustikku ja avalike su- väljakul.
hete valdkonna töötajaid
Loe lähemalt, kuidas
kultuuripealinna kommu- kakskümmend omavalitnikatsioonivõrgustikku.
sust töötavad ühiselt Tartu
•SA Tartu 2024 teeb tihe- 2024 ettevalmistamise ja
dat koostööd ka Lõuna-Ees- elluviimise nimel.
ti maakondlike arenduswww.tartu2024.ee
organisatsioonidega. Iga
www.facebook.com/
kaasatud maakonna arenTartu2024/
dusorganisatsiooni ja Vilwww.instagram.com/
jandi linnavalitsuse poolt
tartu2024/
nimetatud kultuurijuht
kuulub kultuuripealinna
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VALLAVALITSUSES

VALLAVOLIKOGUS
Peipsiääre valla volikogu istung toimus 9. detsembril
elektroonilistes keskkondades Volis ja Google Meet.
Volikogu langetas otsused alljärgnevates küsimustes.
• Kehtestada Peipsiääre valla 2020. a 1. lisaeelarve.
• Kehtestada Peipsiääre valla eelarvestrateegia aastateks
2021–2024.
• Kehtestada maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks
2,0% maa maksustamishinnast aastas.
• Otsustati lõpetada volikogu esindaja Grete-Stina Haaristo
volitused Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli hoolekogus ja Alatskivi Kunstide Kooli hoolekogus ning nimetada hoolekogudesse volikogu esindajana Sven Särki.
• Otsustati anda OÜ-le GMT Grupp nõusolek Äteniidi külas
asuva Värvupõllu kinnistu omandamiseks.
• Võeti vastu otsus omandada tasuta Kauda külas asuvad
Koka tee ja Meeritee katastriüksused üldkasutatava Koka
tee väljaeraldamise eesmärgil ning Kolkja alevikus asuv Roheline tänav L1 katastriüksus üldkasutatava Roheline tänava
väljaeraldamise eesmärgil.
• Võõrandada 2-toaline korteriomand Kallaste linnas otsustuskorras müügihinnaga 5000 eurot.
• Võõrandada Mustametsa külas Varjendi kinnistu avalikul
enampakkumisel alghinnaga 2000 eurot.
Informatsiooni punktis andis vallavanem vastuse volikogu
liikme Liidia Opikova küsimusele, millal jätkub Kallaste linnas veevärgi ja kanalisatsiooni välja ehitamine. Vallavanem
selgitas, et praegu on töös mitmed valla omafinantseeringut
nõudvad projektid ning seetõttu ei ole lähema paari aasta
jooksul ehitustööde jätkumist ette näha. Kunagi õnnestub
loodetavasti nende töödega jätkata.
Volikogu liige Külli Must esitas küsimuse seoses Kallaste
kooli reorganiseerimise kohtuotsusega – kas Kallaste linna
lapsevanemate ees on vabandatud seoses volikogu otsuse
kehtetuks tunnistamisega. Vallavanem selgitas, et ei ole –
selline koolivõrk ei ole jätkusuutlik ega mingil moel mõistlik,
koolivõrgu reformiga tuleb edasi minna ja seda kindlasti ka
tehakse.
Kõigi volikogu otsuste, nendega seonduvate materjalide ja
volikogu protokolliga on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

ETERNIIDIJÄÄTMETE JA ASBESTI SISALDAVATE
TOODETE KAARDISTAMINE

Kõik elanikud ja ettevõtjad Peipsiääre vallas
Palun andke teada, kellel on eterniidijäätmeid ja muid asbesti
sisaldavaid materjale, millest sooviks vabaneda.
Palun märkida eterniidi (1m2 eterniiti kaalub ca 15 kg) ja
asbestijäätmete oletatav kogus, ning nende asukoht.
NB! Tegemist on ainult andmete kaardistamisega, selle alusel
ei avane veel võimalust jäätmetest vabaneda.
Eterniidijäätmete kogused esitame Keskkonnaministeeriumile.
Elanike sissekirjutus ei ole oluline, ootame andmeid kõigilt
vallas asuvatelt kinnistute omanikelt ja ettevõtetelt.
Andmed esitada hiljemalt 15.01.2021 e-aadressile vald@
peipsivald.ee või maimu.arro@peipsivald.ee

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

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

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

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

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
JAANUARIS 2021

Vallavalitsuse istung 10.11.2020
• Väljastati järgmised ehitusload: Kauda külas Kuldvitsa
kinnistul elamu püstitamiseks, Koosa külas Oskuri kinnistul
lao ja kuivati lammutamiseks, Rootsikülas Peipsi kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Mustametsa külas Soorebase kinnistul
päikeseelektrijaama rajamiseks, Vanaussaia külas Vahemetsa
kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Särgla külas Vinnali kinnistul elektroonilise side võrgu rajatise kasutusele võtmiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Alatskivi alevikus Kasumetsa tn 5 kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks.
• Kooskõlastati Assikvere külas Tondi kinnistule ja Varnja
alevikus Kesk tn 39 kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Seati Kallaste linnas, Võidu tänav kinnistule (kasutusõiguse
ala suurus 72 m2) ja Uus kalmistu kinnistule (kasutusõiguse ala
suurus on 268 m2) Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvaldus
avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks.
• Seati Metsakivi külas, Kirepi-Välgi tee L1 kinnistule
(kasutusõiguse ala suurus 51 m2) Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvaldus avalikes huvides vajaliku liitumiskilbi ja
maakaabelliini rajamiseks.
• Seati erateele, mis paikneb Kirtsi ja Vea külas asuvatel kinnisasjadel, Peipsiääre valla, kasuks sundvaldus eratee avalikuks
kasutamiseks määramise eesmärgil.
•Anti välja korraldus nr 533 „Pakkumuse edukaks tunnistamine
„Pala kooli võimla katuse remonditööd“, millega tunnistati pakkumuse „Pala kooli võimla katuse remonttööd“ tööde tegijaks
Olly Terasprofiilid AS pakkumusega summas 17 187,89 eurot
ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 534 „Pakkumuse edukaks tunnistamine „Kallaste veetorni ümberehituse projekteerimine“,
millega tunnistati pakkumuse „Kallaste veetorni ümberehituse
projekteerimine“ tööde tegijaks Tartu Arhitektuuribüroo OÜ
pakkumusega summas 12 250,00 eurot ilma käibemaksuta.
• Määrati Kargaja külas asuvatele munitsipaalomandisse taotletud katastriüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid.
• Määrati Ronisoo külas asuvatele munitsipaalomandisse
taotletud katastriüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid.
• Määrati Savastvere külas asuvale munitsipaalomandisse
taotletud katastriüksusele sihtotstarve ja koha-aadress.
• Määrati Haapsipea külas asuvale Torila-Haapsipea-Madi tee
T5 katastriüksusele sihtotstarve ja koha-aadress.
• Määrati Haapsipea külas asuvatele munitsipaalomandisse
taotletud katastriüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid.
• Nõustuti Metsakivi külas asuva Punga katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati nende kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Kinnitati Vana-Punga, Pungaaia ja Pungaoja katastriüksuste
vahelised piiride muudatused.
• Nõustuti Assikvere külas asuva Väljavahe katastriüksuse
jagamisega kolmeks katastriüksuseks ning määrati nende
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Kallaste linnas asuva Võidu tn 106 katastriüksuse
olemasolevat sihtotstarvet ja määrati uueks sihtotstarbeks
100% elamumaa.
• Anti välja korraldus nr 544 „Pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine riigihankes „Kahe väikebussi ostmine“, millega tunnistati edukaks
pakkuja Info-Auto AS vastavaks tunnistatud pakkumus, kui
madalaima maksumusega pakkumus, kogumaksumusega 59
000 eurot ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 545 „Pakkumuse edukaks tunnistamine „Väikebusside soetamise finantseerimine“, millega tunnistati
pakkumuse „Väikebusside soetamise finantseerimine“ edukaks
AS SEB Liising pakkumus.
• Anti välja korraldus nr 546 „Pakkumuse edukaks tunnistamine Pala mänguväljaku rajamine“, millega tunnistati pakkumuse
„Pala mänguväljaku rajamine“ tööde tegijaks Tiptiptap OÜ
pakkumusega summas 18 766,25 eurot ilma käibemaksuta.
• Anti nõusolek Kasepää alevikus Peipsi 101 kinnistu vastas
oleva kanali puhastamiseks.
• Anti nõusolek Varnja alevikus Järve tänav 3 ja Järve tänav 4
vastas oleva kanali puhastamiseks.
• Anti välja korraldus nr 550 „Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine“.
• Kahel korral otsustati koduteenuste määramine.
• Ühel korral otsustati määrata erakorralist ühekordset
sotsiaaltoetust.
• Anti välja korraldus nr 554 „Toetusprojekti omafinantseeringu kinnitamine“.
• Kahel korral otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamine.
• Arutati OÜ Palmet taotlust valla omandis oleva teehöövli
ostmiseks. Otsustati teehöövlit mitte müüa, vaid jätta see
vallale museaaliks.
• Arutati valla busside kasutusse andmist üritustel käimiseks. Otsustati praegust olukorda arvestades ja koroona-

viiruse leviku tõkestamiseks valla busse väljaspoole valla
haridusasutusi kasutusse mitte anda.
• Arutati koroonaviiruse tõkestamist vallamajas. Otsustati,
et vallamaja uks jääb kuni novembri lõpuni kodanike vastuvõtuks suletuks. Valla kodanikke teenindatakse telefoni
ja e-posti teel, nende vastuvõtt toimub ainult erandkorras
ja eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga.
Vajadusel saab dokumente jätta vallamaja postkasti.
• Arutati Koosale ja Kallastele tanklate rajamist ning selleks
valla maa kasutusse andmist. Otsustati väljastada pakkumiskutsed tanklate rajamiseks Koosale ja Kallastele.

Vallavalitsuse istung 12.11.2020

• Anti välja korraldus nr 557„Meetmete rakendamine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks“, millega:
1. jätta koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks
Peipsiääre valla haldusterritooriumil alates 16.11.2020 kuni
31.12.2020 ära kõik ühisüritused (peod, sh jõulupeod, laadad,
spordivõistlused, väljastpoolt valda saabuvate külaliste vastuvõtud jt), mis toimuvad vallale kuuluvate hoonete (koolide,
lasteaedade, raamatukogude, spordihoonete, rahvamajade,
kultuurimajade, seltsimajade, noortekeskuste) siseruumides.
2. vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel
tuleb alates 16.11.2020 kuni 30.11.2020 klientide teenindamise
ajal kanda maske.

Vallavalitsuse istung 17.11.2020

• Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus Kooli tn
1a kinnistul inventarihoone püstitamiseks ja Äteniidi külas
Waldmanni kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Anti välja korraldus nr 560 „Pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine
riigihankes „Kahe kooli staadioni ja inventarihoone ehitus“,
millega tunnistati edukaks pakkuja Warren Teed OÜ vastavaks
tunnistatud pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus, kogumaksumusega 364 241,32 eurot ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 561 „Peipsiääre Vallavalitsuse
27.10.2020 korralduse nr 516 kehtetuks tunnistamine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine
ja kvalifitseerimine riigihankes „Sibulatee turismipiirkonna
ehitustööd“ II osa“, millega tunnistati avatud hankemenetluses
„Sibulatee turismipiirkonna ehitustööd“ II osas edukaks JAAGOR
GRUPP OÜ vastavaks tunnistatud pakkumus, kui madalaima
maksumusega pakkumus, kogumaksumusega 895 641,26 eurot. Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 27.10.2020
korraldus nr 516 „Pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja
edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine riigihankes „Sibulatee turismipiirkonna ehitustööd“ II osa“.
• Anti välja korraldus nr 562 „Pakkumuse edukaks tunnistamine“, millega tunnistati vallalehe (Peipsiääre Teataja) väljaandmiseks koos kojukandega läbiviidud pakkumismenetluses edukaks
OÜ Vali Press pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus,
maksumusega 1263 eurot ilma käibemaksuta.
• Muudeti Nina külas asuvate Ninalapi katastriüksuse ja Peipsiranna katastriüksuse senist koha-aadressi ning määrati uued
koha-aadressid.
• Anti välja korraldus nr 564 „Lahepera külas asuva kinnisasjaga
liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine“, millega algatati Lahepera külas asuva 1511 m² suuruse katastriüksuse kinnisasjaga
liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus.
• Anti välja korraldus nr 565 „Torukülas asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine“, millega algatati Torukülas
asuva 4918 m² suuruse katastriüksuse kinnisasjaga liitmiseks
sobiva maa erastamise menetlus.
• Anti välja korraldus nr 566 „Kolkja alevikus asuva kinnisasjaga
liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine“, millega algatati Kolkja
alevikus asuva 314 m² suuruse Ranna tn 18a katastriüksuse
kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus.
• Algatati Torukülas asuva 4918 m² suuruse katastriüksuse
kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus.
•Algatati Kolkja alevikus asuva 314 m² suuruse Ranna tn 18a
katastriüksuse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise
menetlus.
• Nõustuti Kuusiku külas asuva Uus-Hindo katastriüksuse
jagamisega neljaks katastriüksuseks ning määrati nende kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Anti välja korraldus nr 568 „Huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise toetuse määramine“.
• Anti välja korraldus nr 569 „Kallaste Lasteaed-Põhikooli
hoolekogu koosseisu kinnitamine“, millega kinnitati Kallaste
Lasteaed-Põhikooli hoolekogusse Nadežda Šlenduhhova, Kai
Vene, Aleksei Paramonov, Irina Orlova, Irina Mölder, Tatjana
Rižskaja, Olga Anuševa ja Külli Must.
• Anti välja korraldus nr 570 „Tugiisiku määramine ja tugiisikuteenuse ostmine“.
• Anti välja korraldus nr 571 „Sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine“.
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 24.11.2020
• Väljastati ehitusluba Alatskivi alevikus Kasumetsa tn 5 kinnistul
päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Anti välja korraldus nr 573 „Pakkumuse tagasi lükkamine,
vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine riigihankes „Kallaste söökla ehitustööd“, millega
tunnistati lihthankes „Kallaste söökla ehitustööd“ edukaks
pakkuja OÜ SKAT-KESKUS vastavaks tunnistatud pakkumus,
kui madalaima maksumusega pakkumus, kogumaksumusega
78 454 eurot ilma käibemaksuta.
• Algatati Rupsi külas asuva 14 731 m² suuruse katastriüksuse
kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus.
• Anti välja korraldus nr 575 „Pakkumuse edukaks tunnistamine
„Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi
teenus“, millega tunnistati pakkumuses „Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi teenus“ edukaks GECC LP OÜ
pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus, maksumusega 4300
eurot ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 576 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine“.
• Anti välja korraldus nr 577 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamine“.
• Arutati eraisiku taotlust tema kasuks teeservituudi seadmiseks
Savimetsa külas asuvale valla omandis olevale Pumbajaama kinnistule. Otsustati poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid
0) avaldust mitte rahuldada, sest tema kinnistule on riigimaanteelt
juurdepääs olemas.
• Arutati eraisiku taotlust Kallastel asuva valla omandis oleva Pank
2 kinnistu osa rendile andmiseks. Otsustati poolthäälte enamusega
(poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) taotlus rahuldada ning anda osa
kõnealusest kinnistust rendile 5 aastaks vastavalt taotluses näidatud
skeemile tingimusega, et kinnistut hoitakse korras ja rendimakse
tasutakse ühes osas aastamaksena.
• Arutati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piirangute kehtestamist vallas. Otsustati poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0,
erapooletuid 0) praegust olukorda arvestades koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks:
1. viia Vallavalitsuse hallatav asutus Alatskivi Kunstide Kool distantsõppele alates 30.11.2020 kuni 31.12.2020;
2.keelata huvihariduse korraldamine (rahvatantsu harrastamine,
kooriproovid, sportimine jne) valla omandis olevates ruumides
alates 30.11.2020 kuni 31.12.2020, huviharidus on lubatud vaid
distantsõppena või õues;
3. viia valla raamatukogud üle mittekontaktsele teenindusele.

Vallavalitsuse istung 01.12.2020

• Väljastati järgmised kasutusload: Meoma külas Tünsamäe
kinnistul elamu kasutusele võtmiseks, Varnja alevikus Kesk tn
94 kinnistul päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks, Kauda
külas Remmelga kinnistul elamu kasutusele võtmiseks ja Nina
külas Pikk tn 40 kinnistul elamu kasutusele võtmiseks.
• Anti välja korraldus nr 582 „Pakkumuse edukaks tunnistamine „Kahe kooli staadioni ja inventarihoone ehitustööde

järelevalveteenused“, millega tunnistati pakkumuse „Kahe kooli
staadioni ja inventarihoone ehitustööde järelevalveteenused“
tööde teostajaks Vadestroi OÜ pakkumusega summas 4800
eurot ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 583 „Muudatuste tegemine teeregistris“, millega muudeti tervikteed Kirtsi, Vea ja Metsakivi külas
ja kanda need avaliku teena riikliku teeregistri kohalike teede
andmebaasi.
• Anti välja korraldus nr 584 „Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine ja arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta“, millega määrati Nina külas asuva Pikk tn
31 sihtotstarve, koha-aadress ja nõustuti selle riigi omandisse
jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
• Anti välja korraldus nr 585 „Kallaste linnas asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine (58601:001:1312)“,
millega algatati Kallaste linnas asuva 539 m² suuruse Kase tn
7a katastriüksuse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise
menetlus.
• Anti välja korraldus nr 586 „Kallaste linnas asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine (58601:001:1083)“,
millega algatati Kallaste linnas asuva 345 m² suuruse Staadioni
tn 20a katastriüksuse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus.
• Anti välja korraldus nr 587 „Pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine riigihankes „Sibulatee turismipiirkonna ehitustööde
järelvalveteenused“, millega tunnistati lihthankes „Sibulatee
turismipiirkonna ehitustööde järelvalveteenused“ edukaks
AS Infragate Eesti vastavaks tunnistatud pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus, kogumaksumusega 13 860
eurot ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 588 „Sotsiaaleluruumi üürilepingu
pikendamine“.
• Kinnitati Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta
2021. eelarveaastal.
• Kahel korral otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamine.
• Anti välja korraldus nr 592 „Hajaasustuse programmi toetuslepingu täitmise aruande heakskiitmine Nässi kinnistu“, millega
kiideti heaks hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru esitatud projekti taotluse ja 31.08.2020 sõlmitud toetuslepingu nr
11-2/116 alusel esitatud aruanne Nässi kinnistule puurkaevu
ja veetrasside rajamise kohta Kokanurga külas.
• Kinnitati Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli hoolekogu koosseisu
Laura Lillepalu-Scott, Paavo Värv, Kristin Elken, Tanel Elken,
Mari Niitra, Lauri Tollimägi, Signe Tennisson, Eneli Semilarski
ja Grete-Stina Haaristo.
• Kahel korral otsustati huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine.
• Arutati töö korraldamist vallavalitsuses – otsustati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lubada teenistujatel, kellel võimalik,
töötada kodukontoris kuni 31. detsembrini 2020.

LUMETÕRJE PEIPSIÄÄRE VALLAS 2020/2021

Tööpiirkond

Töid teeb

ALATSKIVI
Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, FIE Enn Lõhmus
Savastvere
ALATSKIVI
Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla
ALATSKIVI
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi,
Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu

Friendsland OÜ
Friendsland OÜ

Kontakt
Tel (+372) 506 1779

Tel +(372) 523 8091
Tel (+372) 523 8091

VARA Välgi piirkond

ESK Grupp OÜ

Tel (+372) 502 5478

VARA Vara I piirkond

FIE Paul Riispere

Tel (+372) 521 5003

VARA Vara II piirkond

Demoona OÜ

Tel (+372) 5804 1985

VARA Koosa piirkond

Truiukandi OÜ

Tel (+372) 5692 4385

PALA Assikvere-Nõva

Palmet OÜ

Tel (+372) 5564 0485

PALA Pala-Tagumaa

Mandlisalu OÜ

Tel (+372) 515 9294

PALA Sääritsa-Punikevere

AT Maagrupp OÜ

Tel (+372) 521 7945

PEIPSIÄÄRE

Kiriltrans OÜ

Tel (+372) 529 2594

KALLASTE

kommunaalteenistus

Tel (+372) 5562 7116

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

Vallavalitsuse istung 08.12.2020
• Väljastati järgmised ehitusload: Assikvere külas Tondi kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Pala külas Kingu kinnistule
mänguväljaku rajamiseks.
• Seati Kodavere külas, Paalu kinnistule, kasutusõiguse ala
suurus 220 m2, Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvaldus
avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks.
• Anti välja korraldus nr 600 „Avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks sundvalduse seadmine“, millega seati
Peipsiääre vallas, Metsakivi külas, Ilja kinnistule, kasutusõiguse
ala suurus 9 m2, Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvaldus
avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks.
• Pikendati Alatskivil Lasteaia tn 6 asuvate ruumide tasuta
kasutamise lepingut, mis on sõlmitud Alatskivi Vallavalitsuse
ja MTÜ Alatskivi Maanaiste Selts vahel 5 aasta võrra, tähtajaga
31.12.2025.
• Anti FIE-le Malle Hilpus Kallaste Apteek rendile Peipsiääre
vallale kuuluv mitteeluruum asukohaga Peipsiääre vald, Koosa
küla, Mängude maja, üldpinnaga 29,77 m2, tähtajaga 31.12.2025,
üüritasu määraga 1,30 eurot üldpinna ruutmeetri kohta.
• Anti Koosa Hambaravi OÜ-le rendile Peipsiääre vallale kuuluv
mitteeluruum asukohaga Peipsiääre vald, Koosa küla, Mängude
maja, üldpinnaga 19,9 m2, tähtajaga 31.12.2025, üüritasu määraga
1,30 eurot üldpinna ruutmeetri kohta.
• Anti Koosa Perearstikabinet OÜ-le rendile Peipsiääre vallale
kuuluv mitteeluruum asukohaga Peipsiääre vald, Koosa küla,
Mängude maja, üldpinnaga 97,8 m2, tähtajaga 31.12.2025, üüritasu määraga 1,30 eurot üldpinna ruutmeetri kohta.
• Anti FIE-le Malle Hilpus Kallaste Apteek rendile Peipsiääre vallale kuuluv mitteeluruum asukohaga Peipsiääre vald, Pala küla,
Kultuurimaja, üldpinnaga 16 m2, tähtajaga 31.12.2025, üüritasu
määraga 1,50 eurot üldpinna ruutmeetri kohta.
• Anti välja korraldus nr 606 „Sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine“.
• Arutati kaasavasse eelarvesse laekunud ettepanekuid. Otsustati
suunata rahvahääletusele Vara küla väikelaste mänguväljaku
rajamine, Pala koolimäele väliklassi ja grillikoja rajamine, Uus
Kasepää randa mänguväljaku, biotualeti, võrkpalliväljaku ja infotahvli rajamine. Kõik saabunud ettepanekud koos vallavalitsuse
arvamusega suunata eelarvekomisjonile.
• Arutati MTÜ Majandamisnõustaja taotlust eraisiku võla vähendamiseks valla ees. Otsustati poolthäälte enamusega (poolt 6,
vastu 0, erapooletuid 0) taotlust mitte rahuldada.
• Arutati piirangute kehtestamist koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vallas. Otsustati teha ettepanek valla koolidele ja soovitada
neil minna distantsõppele alates 14. detsembrist 2020, sest
nakatumine koroonaviirusesse on Tartumaal oluliselt tõusnud.
• Otsustati sulgeda valla noortekeskused alates 14. detsembrist
2020 kuni 3. jaanuarini 2021.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem
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Põhjala järvepiirkondade ühisprojekt
Lakesperience on jõudnud lõpule
Ligi kolm aastat kestnud Kesk-Läänemere
programmi projekt Lakesperience (lakesperience.eu) on jõudnud
lõpule ning nüüd tuleb
oodata loodud viljade
valmimist, mis aitavad
lähinaabritel ja Saksa
turismihuvilistel jõuda
piirkonna turismihüvesid nautima.
Lakesperience projekt
andis Peipsi piirkonna
ettevõtjatele ja turismiarendajatele suurepärase
võimaluse teha koostööd
Rootsi, Soome ja Läti järveregioonide kolleegidega
ning arendada ühisbrändi, mis aitab tutvustada
järvepiirkondi eelkõige
rattamarsruutide ja – teenuspakettide kaudu.
Lakesperience projekti
põnevamad tegemised ja
tulemused viimase kolme
aasta jooksul:
•Koostöös Peipsimaa ettevõtjatega töötati välja piirkonna kultuuri- ja
looduspärandit tutvustavad jalgrattamarsruudid.
Kuna Peipsi järve kultuuri- ja looduspärand ei asu
vaid järve rannaalal, tuleb
kiigata ka kaugemale –
selle tarbeks püstitasime
Peipsimaale 9 viidaposti
Vasknarvast Värskani.
Rattamarsruutidest
saab rohkem lugeda: http://media.voog.
com/0000/0045/1098/files/
Lakesperience_routes%20
(optimized).pdf.
•Koostöös piirkonna ettevõtjatega töötati välja
Saksa turule suunatud
müügikataloog. See on
praktiline infoallikas eelkõike reisikorraldajatele,
mis saab ülevaate piirkonna majutus-, toitlustus- ja puhkevõimalustest.
Kataloogi saab sirvida
siin: http://media.voog.
com/0000/0045/1098/files/
kataloog_final%20l.pdf
•Projekti raames koolitati
kohalikke ettevõtjaid ning
tugevdati koostööd. Üheks
põnevamaks ja kasulikumaks kogemuste vahetamise ning inspiratsiooniallikaks oli 2019. aastal
toimunud ühine õppekäik
Mecklenburgi järvepiirkonda Saksamaal, mis on
eeskujuks eelkõige oma
suurepärase jalgrattaturistidele suunatud taristu
poolest.
• 2019. aasta suvel korraldasime koos Peipsimaa
Turismiga järvefestivali
ajal 8 rattaretke erinevatest Peipsimaa sadamatest.

Kodavere kiäleruasuke

Valged jõõlud

Foto: Margit Säre

Projektijuhti Margit
Säre sõnul on pidev koostöö, uute marsruutide ning
teenuspakettide väljaarendamine Peipsimaa elujõulisuse hoidmisel ning
arendamisel väga vajalik.
"Peipsi piirkond, mis seob
omavahel nii eestlasi kui
venelasi ning on rikas oma
kultuuriajaloo poolest, on
viljakas pinnas uute teenuste ja toodete arenguks.
Siit võib igal aastal leida
uusi üllatajaid ning seega
tasub piirkonda sageli külastada,“ ütleb Säre.
Peipsimaa on turismisihtkohana põnev ning
tegevusterohke nii sise- kui
välisturistile ning piirkonna taristu ja infomaterjalid
lubavad seda külastada ka
iseseisval seiklejal.
Projekti meeskond loodab ka, et juba järgmisel
aastal on COVIDi kriis läbi
ja nii kodu- kui ka välismaised turistid leiavad tee
Peipsimaa kohvikutesse,
muuseumitesse, festivalidele ja matkaradadele.
Kesk-Läänemere piirkonna projekt "Lakesperience" tegeleb järvepiirkondade arenguga Põhjalas,
eesmärgiga suurendada
järvepiirkondade atraktiivsust ning arendada jätkusuutlikku loodusturismi,
kohalikku majandust ja

Mari Vallisoo Kodavere rannas.
Foto:
ReetMeedia
Kruup
foto: Arvi Kriis
/ Ekspress

“Valged Jõõlud” one muailman kõege rohkem laaldud jõõluviis.
Berlini Irving pani selle laalu sõnad ja viisi kirja Ameerikan 1942.
uassal. Selle sama mua laalumiis Crosby Bing laald selle kenä laalu
rahva südäme. Eesti kiilde tõlk laalu Karmo Heldur ja Kodavere
kiilde pani ümber Treiali Eevi. Kodavere kihelkonna rahvas suab
sedä kuulta Pala laalumemmede suust. Kõõrutaga näiega ühen!
Näe sadab valget lund väljän
ja tuan one ehted aljal puul,
kumab küinlävalgus ja rõõmu
algus
suab piägi laaluss lasse suul.

Nüid unissan ma viil jõõluss
nigu lapsepõlve aal,
jõõlukuuse säräss ja suani
kelläss
ja valgess lumekõrrass muan.

One pilve alla kuu end peitnud,
ei tästi puissa taevakuar.
Kuid ku lapsed üüsi nääväd und,
sadab väljän ike valget lund.

Nüid unissan ma viil jõõluss
ja suadan tervitusi teil,
palju rõõmukilkid ja naaru,
valgid jõõlupühi ikke teil.

Filmistuudio otsib võttekohti Peipsiääre vallas
Tuntud Tallinna filmistuudio Allfilm ("Tõde ja õigus", "Mandariinid", "Vehkleja") plaanib järgmise aasta suvel vändata
Peipsiääre vallas mängufilmi "Biwa järve 8 nägu". Filmi
režissöör on Marko Raat ja lugu põhineb Max Dauthendey
(1867–1918) raamatu motiividel.

Foto: Margit Säre

töökohtade loomist maapiirkonnas.
Lakesperience projekti
rahastab Interreg KeskLäänemere programm ja
kaasfinantseerib Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt

http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/lakesperience
Rohkem infot:
Margi Säre
Peipsi Koostöö Keskus
Tel +372 508 8409
www.ctc.ee

Uue filmi loomisele on võimalus kaasa aidata ka kõigil
Peipsiääre valla elanikel – kutsume üles kõiki Varnja,
Kolkja, Kasepää, Raja, Kallaste ja Mustvee elanikke endast
märku andma, kes oleks valmis oma majapidamist filmi
võttekohana välja pakkuma.
Soovime leida maja või korteri interjööri, hoovi, dvori ja
järveäärset paadikanalit. Sobivad on iga ajastu välimusega ja igas seisukorras kohad: kaasaaegsed, nõukogudeaegsed, ehitusjärgus olevad, tühjalt seisvad suvilad,
lagunenud hooned.
Kui oled huvitatud koostööst mängufilmi loomisel, siis
võta ühendust. Sobivuse korral lepime kokku aja, millal
saaksime tulla kohaga tutvuma. Väljavalitud võttepaikadega sõlmime koostöölepingu ja lepime kokku väärika tasu.
Filmistuudio esindaja: Kaido Kivitoa tel 5656 5506,
email: allfilm@allfilm.ee
Filmistuudio Allfilm tänab juba meid aidanud lahkeid
inimesi Kolkja, Varnja, Kasepää ja Kallaste asumites, kes
on aidanud leida infot ja on oma majapidamisi juba välja
pakkunud.
Suur tänu: Aleksei Pashenkov, Aleksandr Kulak, Fjodor ja
Mihhail Gorin, Raissa Poljakova, Aino Slovjantseva, Anna
Nikolina, Aleksandr Sinilnikov, Vahur Afanasjev, Martin
ja Tuuli, perekond Mesi, Priit Türk, Raul Oreškin, Peipsi
Kalamees AS, Zoja Nikolajeva, Zoja Kotkina.
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Aasta 2020 Koosa noorteklubis
Aasta lõpul on ikka kombeks teha tagasivaateid
ja kokkuvõtteid. Aasta
2020 on olnud teistsugune kõigi jaoks – oleme olnud sunnitud ära
jätma rohkelt üritusi ja
kohanema teistsuguse
maailmaga, aga kõigele
vaatamata sai siiski nii
mõndagi korda saadetud.

Sellel aastal sai kohaliku
omaalgatuse programmi
abil soetatud rahvamajja
uus heli- ning valgustehnika. Leaderi meetmetesse
kirjutatud noortelt noortele väikeprojekti raames
saime noortekeskusesse
hulgaliselt uusi lauamänge,
Sügisel toimunud fotokonkurssi võidutöö, autor Marina Sang
mida ootame kõiki noori
külastasime AHHAA kes- vendi tule süütasid abivalproovima.
K o g u k o n n a ü r i t u s t e s t kust Tartus. Paari nädala lavanem Väino Kivirüüt
õnnestus meil korraldada võrra tuli edasi lükata ea- ning kirikuõpetaja Aare
traditsiooniline naistepäe- kate päeva tähistamine, aga Vilu, misjärel said soovijad
va retrodisko, kus esines peetud see sai. Muusikat küünlaga tule ka koju viia.
Koosa külateater, videodis- tegi meie oma piirkonna
Eesti filme oleme saakoga rõõmustas meid Peeter ansambel Domino ning nä- nud sel aastal planeeritust
Taim ning mänge juhendas punäiteid täis ettekande märksa vähem näidata.
õhtujuht. Teist aastat jär- teemal „Kuidas tulla toime Mõnele teisele lisaks sai
jest toimus valentinipäeva üksildusega” pidas koolitaja näha menufilmi „Talve”, mis
puhul pidulik õhtusöök, kus Reena Matsko.
püstitas selle aasta Koosa
I advendi puhul süüdati kino vaatajarekordi ning
sel korral oli menüü inspireeritud Itaalia köögist. Koosal pidulikult küünlad pisemaid rõõmustas ekraniAugustis saime korraldada jõulukuusel, pakkusime seering raamatust „Sipsik”.
väljasõite – väärikatega sooja glögi ning maiustusi.
Teatavate mööndustega
Järvamaale ning noortega Kõne pidasid ning 1. ad- on saanud võrdlemisi ta-

vapäraselt tegutseda noortekeskus. Toimunud on
stencilkunsti ning katapuldi
töötoad, sokkeriturniir, seksuaaltervise koolitus, matk
Saare järve õpperajale, sügisdisko ja palju muud.
Vahetus ka vabatahtlik,
augustis lahkus Nino Muladze ja oktoobris alustas
oma vabatahtliku teenistust
Elisa Ungerer Saksamaalt,
keda soovijatel oli võimalik
noortekeskusesse tervitama
tulla.
Usume, et aasta 2021
tuleb vähem tavapärasest
erinev ning saame kõik ärajäänud üritused eriti suurejooneliselt maha pidada
ning loodame, et kaasalööjaid on rohkem kui kunagi
varem! Seniks hoidke meie
tegemistel silm peal ka virtuaalmaailmas.
Suur aitäh kõikidele aktiivsetele osavõtjatele!
Rahulikku jõuluaega ning
paremat uut aastat soovib
Koosa Noorteklubi naiskond.
Merlin Sooaru

kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

PEIPSIÄÄRE VALLA RAAMATUKOGUDES

Eesti rahvajutu aastat tähistati ka
Välgi raamatukogus
Rahvakultuuri Keskuse
jutukooli eestvedamisel oli
2020. aasta eesti rahvajutuaasta, mille eesmärgiks
oli tutvustada eesti rahvajutte ja allikaid, kust neid
leida. Kas vanad rahvajutud
kõnetavad meid ka tänapäeval? Punamütsikese lugu
on igaüks võimeline jutustama, aga paljud jäävad
jänni, kui palutakse vesta
mõni omamaine muinasjutt.
Väljakutse 11 x 11 eesti
rahvajutu aasta idee autor
ja eestvedaja oli jutuvestja
Piret Päär. 11 kuu jooksul
oli võimalus läbi lugeda 11
eesti rahvajuttude kogu-

mikku, suvekuudel lisati
veel mõned kohapärimuse
raamatud. Iga kuu 11. kuupäeval avaldati ühe eesti
rahvajuturaamatu pealkiri,
mis jäi selle nn kuuraamatuks – lugemiseks, avastamiseks, üle lugemiseks,
jutustamiseks. Lugemismuljeid ja kogemusi kohtumisest nende rahva- ja
muinasjuttudega oodati iga
kuu 5. kuupäevaks. Iga kuu
tagasisidet saatnute vahel
loositi välja kolm raamatut, mille oli välja pannud
Eesti Kirjandusmuuseum,
Eesti Kirjanike Liit ja MTÜ
Jutumaja.

Eesti rahvajutuaasta lugemisest võttis osa ka Välgi
raamatukogu koos lugejatega. Lugedes kõiki neid
raamatuid, tekkis tunne, et
sai rännatud tagasi lapsepõlve, paljud jutukesed said
ju kooliajal loetud. Kuna
raamat „Sõsara sõrmeluud”
võeti lugejate poolt väga
hästi vastu, siis kirjastusest
Hunt pandi välja see kogumik mõnele raamatukogule.
Paljude kogude hulgast
keerutas loosiratas selle
teose Välgi raamatukogule.
Meie väikese raamatukogu
jaoks on see suurepärane
jõulukingitus. Suur tänu

Piret Päärile selle põneva
aastase rännaku eest.
Lidia Afanasjeva

Välgi raamatukogu
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Perearsti nõuandetelefon
suunab koroonatestile igapäevaselt
Detsembri algusest väljastab perearsti nõuandetelefon 1220 koroonatestile saatekirju iga päev, riigipühadel kaasa arvatud, kella 8–22. Koroonatestile
saatekirjade väljastamiseks kaasas nõuandetelefon
haigekassa toetusel lisatööjõudu.
Koroonatestile saatekirja saamiseks tuleb jätkuvalt pöörduda perearsti nõuandetelefoni meedikute
poole telefoninumbritel 1220 või 6346 630. Teenust
osutatakse kolmes keeles: eesti, vene ja inglise keeles
ning kõnekeskuse spetsialistiga kokkuleppel võimalusel helistaja emakeeles.
Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna
juhataja Külli Friedemann ütles, et kuna haigestumuse näitajad on jätkuvalt kõrged ning inimesi
peaasjalikult testile suunavate perearstide koormus
kõrge, aitab haigekassa poolt rahastatav perearsti
nõuandeliin seda koormust hajutada.
„Toetame nõuandetelefonilt inimeste testile suunamiseks lisarahaga, mis võimaldas abijõudu palgata,
sest nii saavad nõuandetelefonilt jätkuvalt abi ka
teiste tervisemuredega inimesed,“ lisas Friedemann.
Nõuandetelefon suunab inimesi koroonatestile
alates eriolukorra lõpust, kuid senini oli teenus avatud vaid nädalavahetusel, mil perearstid reeglina ei
töötanud.
Perearsti nõuandetelefoni ressursijuht Kärt Kukk
rääkis, et kui perearsti nõuandetelefoni meedik
otsustab inimese koroonatestile suunata, siis koostatakse talle saatekiri. „Selleks peab inimene teadma
oma isikukoodi, nime ja mobiiltelefoninumbri, mille
kaudu temaga testimiskeskusest sms-i teel ühendust
võetakse,“ selgitas Kukk. Testimiskeskuse saadetud
sõnumis on link, millelt inimene saab endale veebiregistratuuris www.veebiregistratuur.ee broneerida
sobiva aja ja koha koroonaviiruse testi andmiseks.
Kui inimene ei saa ise veebiregistratuuris aega
broneerida, sest tal puudub Mobiili-ID, Smart-ID või
ID-kaardiga isikutuvastamise võimalus, siis helistatakse inimesele testimiskeskusest tema edastatud
lauatelefoninumbrile.
Testimise kõnekeskus võtab inimesega reeglina
alates saatekirja koostamise hetkest ühendust ühe
ööpäeva jooksul. „Oluline on meeles pidada, et
teavitussõnumit ei saadeta lastele, nende vanematega võtab testimiskeskus ise helistades ühendus,“
täpsustas Kukk.
Jätkuvalt väljastavad perearsti nõuandeliini töötajad helistajatele nädalavahetuseti hädavajalikke
retsepte. Kuigi paljud inimesed sooviksid nõuandetelefoni kaudu retseptipikendust ka muul ajal, näiteks
tööpäeval või õhtuti, ei ole see Friedemanni sõnul
otstarbekas.
„Nädalavahetuseti perearsti nõuandetelefoni
kaudu retsepti pikendamine võib olla vaid hädavajadus, mitte enda perearsti külastamise asendamine.
Ravim on haiguse ravist vaid osa ning jätkuvalt on
uute retseptide kirjutamisel vaja külastada oma
perearsti, kes vaatab inimese läbi, määrab vajadusel
uuringuid,“ selgitas Friedemann.
Samuti teevad nädalavahetusel haigestunud
inimese puhul nõuandetelefoni töötajad jätkuvalt
märke inimese digilukku haigestumise ning töövõimetuslehe avamise vajaduse kohta, misjärel inimene peab oma perearstiga ise esimesel võimalusel
(järgneval tööpäeval) ühendust võtma tervisemure
täpsustamiseks ning haiguslehe avamiseks. Lõpliku
otsuse lehe avamiseks teeb inimese perearst.
Jätkuvalt saab perearsti nõuandetelefonilt
ööpäevaringselt nõu ka erinevate tervisemurede
kohta. Täpsem info www.1220.ee
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Õnnetriinu helge jõuluootus

Juba ammustel aegadel
juhatasid kadrisandid sisse jõuluootuse. Nii ka sel
aastal, mil Naerupallid
võtsid kadrisanditamiseks
terve nädala. Lapsed tõid
kodust vahvaid kadririideid ja kostüümipidu võis
alata. Tutvusime nädala
jooksul kadripäeva kommetega ja harjutasime kadrilaule. Kuna kadrisante ei
tohi mitte mingil juhul ära
tunda, kaunistasime ka
kadrimaske ja lahendasime mõistatusi. Kui lõpuks
jõudis kätte kauaoodatud
sanditamise päev, lasti
meid kilina ja kolina saatel
sisse Mõmmikute rühma.
Kadriema soovis kõigile
tervist, tugevust. Kadrihani
kontrollis laste lugemisoskust ja näpistas nokaga
neid, kes veel harjutama

Foto: Õnnetriinu õpetajad

pidid. Kadrilapsed küsisid mõistatusi, kadrititt

pissis ja tõi viljakuseõnne.
Lambad jagasid lamba- ja

karjaõnne. Pererahvale
anti ülesandeks nööpide

sorteerimine ja mõistatuste
lahendamine. Loomulikult
said kadrisandid tänutäheks ka kadriande.
Kui esimeste lumehelvestega saabusid kadrid,
siis advendiaeg saab alati
alguse esimese advendipühapäevaga. Kätte jõuab
päkapikkude piilumise,
soojuse ja valguse aeg.
Õnnetriinu pere koguneb
igal esmaspäeval, et üheskoos advendiaega nautida.
Lepatriinud, Mõmmikud ja
Naerupallid on kõik teinud
ettevalmistusi, et see aeg
meeldejääv oleks – loeme
ühiselt jõulujutte, tutvume
päkapikkudega ja teeme
veel muudki põnevat. Majja
on saabunud kibekiire kaunistamise aeg, mille kõrval
peame kindlasti tähtsaks

ka üksteise hoidmist ja
märkamist.
Varsti ajalukku sammuval aastal on juba saanud
tavaks meid üllatada. Mitmeid asju on tulnud teha
tavapärasest teisiti, kuid
vaatamata sellele pole olnud aga sugugi vähem põnev. Täiesti uudselt möödus
ka viimane Õnnetriinu lasteaeda külastanud etendus.
Teatrit nautisime sel korral
hoopis õues. Elamus on
kustumatu – kujuteldava
saali laeks oli piiritu hall
taevakaar ja pisikeste vaatajate põski paitas karge
sügistuuleke.
Soovime kõigile rahulikku jõuluaega ja uue aasta
imet!
Õnnetriinu pere

Koosa lasteaed võttis osa karupoeg Lukase joonistusvõistlusest
Oktoobri lõpus kuulutas Heli Kirjastus välja
toreda võistluse: lasteaiarühmi ning algklasse
üle Eesti kutsuti joonistama karupoeg Lukase
jõule. Selgituseks olgu
öeldud, et karupoeg Lukas
on üks vahva õpihimuline
raamatutegelane, kelle
seiklustest on ilmunud
Heli Kirjastuselt erinevaid
teoseid. Nüüd said lapsed
aga vabad käed, et kujutada ise oma joonistustel
karupoja jõule. Agarate
õpetajate eestvedamisel
võttis joonistusvõistlusest
osa ka meie lasteaed, lõbusatele piltidele kerkisid
kingivirnad, kuusepuud
ja muidugi karupoeg Lukas oma karvase kasu-

kaga. Laste joonistused
riputas Heli Kirjastus üles
oma Facebooki lehele ning
hääletus toimus 23. novembrini. Kokku laekus
võistlusele 116 tööd erinevatest Eesti nurkadest.
See võistlus oli tore ja
lapsesõbralik just seetõttu,
et Heli Kirjastus lubas premeerida enim meeldimisi
saanud joonistuse autorit
ja kogu tema rühma/klassi
õpetliku ja vahva „Karupoeg Lukase täheraamatuga“, mille abiga on lastel
hõlbus lugemist õppida.
Seega – üks võidutöö, kuid
auhinnad kogu rühmale!
Suur oli meie rõõm, kui
selgus, et võit tuli Koosa
lasteaeda: kastanid tõi
tulest välja Liblikate rüh-

ma väike joonistaja Inriid
Leini (4 a), kes tegi oma
pildile kikkiskõrvadega
halli karujõmmi, sakilise
kuusepuu, värvilised kingipakid ja topeltnööpidega
proua Lume Memme. Liblikate rühma mudilased
olid rõõmsad ja elevil, kui
kirjastusest tulnud paki
raamatukogu jutuhommikul lahti võtsime ning
igaüks oma täheraamatu
kätte sai. Aitäh Heli Kirjastusele! Ja aitäh lapsi
joonistama innustanud
õpetajatele ja kõigile neile,
kes võidutööle kaasa elasid ja lapsi sel teekonnal
ergutasid!
Kristin Kaarna
Koosa lasteaia direktor

Foto: Berit Petolai

Alatskivi Kunstide kool – laste ja noorte huvides
President Lennart
Meri on ühes enda
kooliaasta avakõnes
öelnud: "Ja te teate,
et muutuvas maailmas võidab see, kes
maailmaga käib koos,
käib natukene kiiremini kui maailm.
Jõuab maailmast ette,
oskab ette näha neid
probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi,
mida elu talle seab."
Peipsiääre vallavalitsuse otsusega saadeti
Alatskivi Kunstide kool
alates 30.11.2020 distantsõppele. Alates septembrist olime selleks
küll valmistunud, kuid
Vanade viiulite taaskasutus. Teostus Uku Roosna.

Foto: Mikk Kirikal

teadmata, et peatselt
oleme taas kodudes, kõlas veel nädal enne vallavalitsuse otsust ühel
personali koosolekul antud väljaütlemine.
Oktoobris sooritasid
2020. aasta lõpetajad
enda eksamid. Jõuluüritustel toimuma pidanud lõputunnistuste
kätteandmine lükkub
kevadesse ja 2020. aasta
lõpetajad saavad enda
tunnistused koos 2021.
aasta lõpetajatega. Igaüks väärib ju korralikku
lõpuaktust.
Samal kuul osalesid ka
meie laululapsed vallasisesel võistlusel "Pääsulaul" ning edasipääse-

jad maakonna konkursil
"Tartumaa laululaps".
Palju õnne kõigile osalejatele ja kummardus
juhendajatele.
Detsembris toimetasime distantsilt ja kui
piiranguid ei pikendata,
siis saame jaanuarist
jätkata taas koolimajas.
Uutes ruumides ja uuel
moel toimuma pidanud
jõulukontserdid peavad
ootama järgmist aastat. Sellel korral andsid
õpilased jõulukontserdi
video vahendusel, mis
on vaadatavad meie kodulehel ja Peipsiääre
Uudiste Facebookis.
Oluline on praeguses
pingelises olukorras

lapsi ja noori toetada
ning võimaldada neil
tegeleda arengut ja rahuldust pakkuva huvialaga, et nad ei läheks
vä lja ela m isi ot sim a
kohtadest, kus ei ole
võimalik tagada nende
ohutust (Huvihariduse Esinduskogu avalik
pöördumine Vabariigi
Valitsusele ja Terviseametile 2.12.2020).
Aitäh kooliperele, ilusat vaheaega ja kohtumiseni uuel aastal!
Mikk Kirikal

Alatskivi Kunstide kooli
direktor
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Vara põhikooli õpilased käisid Tartus uusi Jõuluootus Pala koolis
teadmisi omandamas
Jõulukuul, 2. detsembril
käis Vara koolipere õppekäigul Tartus, erilistes
oludes, kõigist reeglitest
kinni pidades. Külastati
Vanemuise teatrit ja Eesti
Spordi- ja Olümpiamuuseumi. Teatritunnis said
lapsed teada, miks kostüüme on vaja, millest kostüüm
koosneb, kes kostüümi välja
mõtleb ja kes valmis teeb.
Tunni käigus prooviti
omal nahal, mis tunne on
kanda lavakostüümi. Valmisid väikesed lavastused,
kus kostüümi said selga
kõik teatritunnis osalejad. Suitsetamine, alkoholi
tarbimine, kaklemine või
plahvatuse korraldamine on
ohtlik. Teatris aga on laval
vaja mõnikord peegeldada
ka ohtlikke olukordi. Kuidas seda teha turvaliselt,
nii et keegi kahju ei saa,
sellest saimegi aimu. Teat-

Õpilased erinevates kostüümides.
Foto: Hanna-Mary Kägra
ritunnis nägime lähemalt,
Spordimuuseumis asuv
millised on lavasigaretid ja ajalooline võimla viis meid
lavarelvad, samuti õppisime ajarännakule 19. sajandislavavõitluse elemente ning se. Saime järgi proovida,
lasime endale teha haavag- milline nägi sellel ajal välja
rimmi abil sinikaid ja arme. õpilaste võimlemistund.
Seal näidati ning seletati Muuseumis tutvusime põnemeile kõiki selliseid teatri va rallimaailmaga. Osalesinippe, mida lapsed päris me lahedas võistlusmängus,
elus teha ei tohiks. Edasi mille raames saime rallinäitutvusime juba Vanemuise tust avastada, uusi teadmisi
teatriga ja saime teada väga motospordi algusaegadest
palju uut ja huvitavat.
kui ka praegustest ralliäs-

Toredad koolitunnid Alatskivil

1.a klass teraviljade seemnete ja
nende saaduste maitsmine.
Foto: Eve Tammeorg

2. klass liikuv
etteütlus.
Foto:Helen Paju

4. klass gloobusi
valmistamas.
Foto: Monika Kaasik

Aasta-aastalt püüame
koolis järjest enam teistmoodi õppida, rakendada
õpitut igapäevatoimetustes.
Loovus, planeerimisoskus,
koostöö, ettevõtlikkus on
need, mida meie noored järjest enam vajavad. Mängu
kaudu saab lapsele õpetada
kõike eluks vajalikku, alustades lihtsatest enesekohastest oskustest, lõpetades

1.a klass
matemaatika
teatevõistlus.

Foto: Eve Tammeorg

matemaatikaga. Lisaks on
lastel niiviisi põnev, korraga saab õppida, liikuda ja
mängida.
Etteütlustki saab teha
liikudes. Õpetaja Ave Otterklau pani etteütluse
teksti koridori seintele ja
aknalaudadele, lapsed käisid lauseid vaatamas, jätsid
meelde ja tulid klassi seda
vihikusse kirjutama.

Matemaatikatunnis saab
peast arvutada teatevõistlusena. 1.a klass ja õpetaja
Eve Tammeorg vaatasid,
kellel on kiiremad jalad ja
väledam taip. Tore oli liikudes salakirja lahendada
ja vastuseid otsida. Loodusõpetuse tunnis vaatlesid ja
maitsesid 1.a klassi õpilased teraviljade seemneid ja
nende saadusi. Maitse üle
ei vaielda ja oma silm on
kuningas. Teraviljaseemnetest osutus laste lemmikuks
rukis ja teraviljatoodetest
müsli.
4. klassi loodusõpetuses keskendutakse õpetaja
Signe Tennissoni eestvedamisel teadmiste kinnistamisele läbi mängu ja
grupitööde. Lapsed valmistasid õhupallist raketi ja
vaatasid, kui kõrgele see
lendab ning kui palju aega
kulub õhupalliraketi lendu
tõusmiseks. Lapsed tegid
ise ka Maa mudeli ehk gloobuse. Gloobuse tegemiseks
kasutati ümmargust õhu-

sadest. IMuuseumis käidud,
suundusime juba Lõunakeskuse liuvälja jääle, et oma
uisutamisoskust testida.
Vanad meistrid sõitsid jääl
erineval moel slaalomit ja
mängisid tagaajamist või
liuglesid rahulikult koos
sõpradega. Õppekäik pakkus avastamisrõõmu ja toredaid mälestusi koolipere
ühisest ettevõtmisest.
Selle aasta jõulud on pisut teistsugused kui meie
eluajal kunagi varem. Maailma laastab kuri viirus,
mis muudab meid ja meie
tavasid. Vaatamata sellele
tunneme rõõmu iseendast,
oma lähedastest ja sõpradest.
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Detsembri alguses kaunistasid õpilased oma klasse tuues
neisse jõuluhõngu, koolmajas särasid tuledes sel aastal
koguni kaks jõulupuud. Olenemata keerulisest ajast, on
üks asi kindel – Jõuluvana leiab head lapsed alati üles. Nii
kostuski ühel hämaral talvehommikul kooliuksele tuttav
koputus. Päkapikud olid iga lapse jaoks kaasa pannud kommipaki. Õpilased nautisid jõuluvanale esinemist - tantsiti,
lauldi ning loeti luuletusi. Koos klassikaaslastega mängiti
lauamänge, tunti rõõmu koosolemisest ning kaunistati
piparkooke, mille tragid päkapikud olid juba valmis küpsetanud. Pärast kunstimeele kasutamist piparkookidel
oli aeg teritada ka pisut mõttemeelt ning kasutada oma
teadmisi mälumängus. Suur tänu õpetaja Liina Ainsalule,
kes leidis nii noorematele kui vanematele õpilastele just
neile sobivat nuputamist. Päeva lõpetas pidulik jõululõuna
ning suurim kingitus oli hommikul maha sadanud lumi.

Pala kooli tegemised

Signe Tennisson
Vara põhikooli
õpetaja

palli, millele konstrueeriti
maakera. Hiljem joonistati
guaššidega peale mandrid
ja ookeanid. Samuti ehitati
seadeldis, mille abil sai
planeetide liikumist hästi
ette kujutada. Kõik koos
mängiti läbi ka Maa ja Kuu
liikumine, pöörlemine ja
tiirlemine.
Need on vaid vähesed
näited, kuidas õppetöösse
tuuakse veidi ilmet ja pakutakse lastele huvitavat
mängulist väljundit. Tänan
õpetajaid, kes pakuvad õpilastele rõõmu, panustavad
oma kogemuste, teadmiste ja loovusega õpilaste
arengusse ning tunnevad
sealjuures kogu protsessist
rõõmu.
Meil on säilinud oma kooli tunne, siin on õdus ja
soe olla, koolimaja on laste
kilkeid ja naeru täis.
Grete Hantson

Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli huvijuht

Pala õpilased Vahur Sepaga metsaradadel.

Foto: Mairi Mandel

Novembris toimus Tartu maakonna veebipõhine luulekonkurss „Parim rohi – naer ja nali“, 4. klassi õpilane.
Karmen Kivistik õpetaja Marve Juursalu juhendamisel
Maimu Linnamäe luuletusega „Oleks“ III koha.
Detsembris toimusid kõikidele klassidele Vahur Sepa
juhendamisel õuesõppetunnid Pala loodusradadel. Koos
leiti üles orava pesa ning saadi teada, kuidas leida sobivast
kohast jõulukuusk, prooviti ära tunda erinevaid loomahääli
ning kuulati põnevaid lugusid metsaelust. Õpiti kuidas
käituda, kui kohtud metsas karuga ning kuidas hoida ja
hooldada meie metsa. Nauditavad metsaretked said teoks
tänu Ain Malmile ja SA Erametsakeskuse Palamuse Metsaselts MTÜle.
Käesoleva aasta lõpuks on paranenud ka meie sportimistingimused. Pala kooli võimlale paigaldati uus katus
ja vahetati välja valgustus, jalgpallurid saavad palle lüüa
uutesse väravatesse. Tänu Peep Pällu, Janek Veeberi ja
Giga ASi toetusele on jõusaalis uus inventar. Kuigi sisetingimustes sportimine on hetkel piiratud, ootab Pala
kahekilomeetrine valgustatud metsarada loodust nautima
mitmel erineval viisil.
Soovime kõigile meeldejäävaid hetki lähedaste seltsis,
uudishimu ja häid mõtteid, soojust ja üksteise märkamist, hoolivust ja tervist!
PALA KOOL

Kallaste koolielu oli põnev
Aasta 2020 läheneb lõpule, nii ka õppeaasta
esimene pool. Allpool
väike ülevaade sellest,
mis sellel ajal meie väikese Kallaste kooli uste
taga toimus.
Uue õppeaasta algusest
andis trillerina teada esimene koolikell, kuulutades
kooliaja avatuks. Esimese
trimestri lõpetasid viitega
Ksenija Bõstrova, Tatjana
Puzanova, Kristina Koromnova ja Aleksei Paramonov.
Tublid lapsed!
Kuid koolielu ei tähenda
ju ainult ainetunde – see on
ka tunnivälised tegevused.

Tänavusel õpetajatepäeval õnnitlesid õpilased oma
lemmikõpetajaid videotervituste vormis. Meie väikese kooli iga õpilane jagas õpetajatele sooje sõnu,
9. klassi õpilased täitsid aga
õpetajate rolli.
Traditsiooniliselt toimus
meie koolis näitus „Sügisfantaasiad“. Suure rõõmuga
esitlesid lapsed oma töid.
Nende hulgas oli mitmesuguseid esemeid, mis üllatasid oma idee originaalsuse,
omapära ja kordumatusega.
6. novembril korraldasime
koos noortekeskusega isadepäevale pühendatud ürituse. Suur tänu isadele, kes
üritusest osa võtsid. Lapsed

lugesid isadele luuletusi,
laulsid ja demonstreerisid
spetsiaalselt selleks päevaks ette valmistatud tantsu. Väga meeldiv oli näha
laste säravaid silmi, isade

naeratavaid nägusid ning
võistlusvaimu ja hasarti.
SA Keskkonainvesteeringute Keskus projekti
„Õpime tundma loodust
õppeprogrammide kaudu”
raames käisid 1.–5. klasside

õpilased kahel ekskursioonil.
10. novembril külastasid
meie õpilased Elistvere loomaparki (õppeprogramm
„Jälgi jätmata“). Pargi väravate juures võtsid lapsi vastu lõbusad oravad. Istudes
laua taga, sõid loomakesed
tammetõrusid, ning peitsid neid ka kõrvalistesse
nurgatagustesse. Ekskursioonijuht rääkis lastele sellest, kuidas metsas käituda
ja mida sinna kaasa peab
võtma. Hiljem läksid kõik
väikesele ringkäigule ning
tegid tutvust pargis elavate
loomade ja lindudega.
1. detsembril käisid õpilased aga Jääaja-

keskuses (õppeprogramm
„Retk lemming Lempsiga“).
Giid jutustas lastele jääajast, selle mõjust Eestimaa
reljeefile ning sellest, kuidas
on kujunenud ja muutunud
loodus. Tutvuti ka keskuse
erinevate väljapanekutega.
Meid ootab ees veel üks
üritus – „Päkapikkude kool“
–, kus õpilased valmistavad
mitmesuguseid huvitavaid
esemeid ja kingitusi nii jõuludeks kui uueks aastaks.
Meie kooli kollektiiv soovib kõigile õnnelikku jõuluaega ja head uut aastat!
Natalja Kromonova

Kallaste kooli sekretär
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Alaseljavaluga toimetulekuks hoia korras nii keha kui meel

Dr Eve Sooba.

Alaseljavalu on Eesti inimestegi seas laialt levinud
tervisemure, mis reeglina
on mööduv ning tõsiseid
haiguseid on selle taga peidus harva, tõdeb taastusarst doktor Eve Sooba.
Hiljaaegu valmis täiskasvanute mittespetsiifilise
alaseljavalu ravijuhend ja
patsiendijuhend, mis aitab
tervishoiusüsteemis tegeleda
alaseljavaludes inimesega
ühetaoliselt ning vastavalt
kaasaegsetele soovitustele.

Millised on sagedasemad
alaseljavalu põhjused?
Mittespetsiifilise alaseljavalu juhises me räägime
valust, millel tihtipeale ühte
kindlat põhjust polegi. Valu
tekitajaks võivad olla erinevad keha koed alates lihastest,
lülivaheketastest, lõpetades
lülide vaheliste liigeste või
sidemetega selja piirkonnas.
Valu võib tekkida nii nende
kudede talitluses (näiteks
lihas on tugevalt pinges) kui
ehituses (näiteks lülivaheketas on välja sopistunud). Ehk
teisisõnu, ühe mittespetsiifilise alaseljavalu mõiste alla
koonduvad mitme erineva
põhjusega vaevused, mille
hindamine ja ravikäsitlus on
sarnased. Alaseljavalu all me
mõistame valu alaseljas ja see
võib kiirguda ka jalgadesse.
Valu võib olla lühiajaline või
muutuda krooniliseks. Ravijuhisele vastavalt liigitatakse
valu ägedaks, kui see kestab
kuni kuus nädalat, edasi alaägedaks ning krooniliseks
nimetame valu, kui see on
kestnud üle kolme kuu.
Valu võib olla alguses hirmutavalt tugev, siit ka inimeste hirm ohtlike haiguste
ees. Enamasti me ei saa tekkiva valu tugevusest lähtuvalt
selget infot selle põhjuste
ja ulatuse kohta. Nimelt on
ilmnenud paljude radioloogiliste uuringute põhjal, et
alaseljavalu tugevus ei olnud vastavuses uuringutes
leitud muutuste ulatusega.
Seepärast annab ka ravijuhis
arstidele tekkinud alaseljavalu korral soovituse esmalt
mitte teha röntgenit ja teisi
radioloogilisi uuringuid, kui
ei jää kahtlust luumurrule või
kiirelt operatsiooni vajavatele haigustele.
Alaseljavaluga inimeste
puhul on leitud ka seda, et
neile põhjuseid detailselt
lahti seletades ja meditsiini-

termineid kasutades võivad
inimesed nimetustest kohkuda ning arvata, et need muutused seljas on väga ohtlikud.
Seega soovitab ravijuhis arstidele, et nad põhjuseid lahti
seletades ei keskendutaks
muutustele, vaid pigem seletaksid lihtsas keeles üldisemalt asja olemust ning
annaksid inimesele lahendusi
vaevustest vabanemiseks.
Kõige olulisem on alguses
inimest hoolikalt uurida ja
kui arst kahtlustab tõsist
haigust, siis ka uuringud ja
ravi muutuvad. Muidu on
röntgenülesvõte pigem nagu
portreefoto, mis edasise ravi
mõttes lisainfot ei anna ega
ravitaktikat muuda.
Tugeva valu korral nõuavad inimesed uuringuid vähihirmu tõttu või kartuses,
et midagi on seljas katki
läinud, sest valu on tihti alguses liikumisvõimet piirav.
Siin saame kindlasti inimesi
rahustada, vähk ja teised
ohtlikud haigused on seljahaiguste seas väga harvad,
peamiseks põhjuseks on ikka
see tavaline mittespetsiifiline
alaseljavalu.
Mis on seljavalu puhul niiöelda punased lipud?
Ohtlikke haigusi põhjustavat valu kannatavad väga
vähesed inimesed ja perearsti roll ongi esmalt need operatsiooni, spetsiifilist ravi või
koormuse piiramist nõudvad
tõsised haigused ära tunda.
Selliseid ohtlikele haigustele
viitavaid haigustunnuseid
nimetatakse punasteks lippudeks ja esimesel arstivisiidil
tulebki enne tavalise alaseljavalu raviotsust need punased lipud välistada. Punaste
lippude tüüpilisteks esindajateks on lülimurd, põletikuline
liigeshaigus, kasvaja, selja
bakteritest põhjustatud põletik jt. Diagnoosi aitavad täpsustada põhjalik küsitlemine
ja vereanalüüsid. Arst uurib
inimese varasemaid haigusi,
näiteks ega patsiendil ei ole
viiteid immuunsuse langusele teiste haiguste raviks
mõeldud ravimite tõttu või
ega tal pole luuhõrenemist.
Põletikulisele seljahaigusele
võib saada viiteid perekonnas
esinevatest põletikulistest
liigeshaigustest, sest sageli
on need pärilikud. Põletikku
ja infektsiooni reedavad aga
muutused vereanalüüsides.
Tõsist infektsiooni reedab
ka palavik. Seljavalu iseloom,
tema kestvus ja allumatus
valuravile on samuti oluline.
Näiteks luumurru ja infektsiooni puhul valu tugev ja
püsib või süveneb ja inimene ei saa voodist tõusta ka
kolme kuni viie päeva pärast
vaatamata tugevale valu ravile. Bakteritest tingitud või
kasvajavalu teevad inimese
ka muus mõttes haigeks,
lisaks valule pole inimesel
söögiisu. Punaste lippude alla
kuuluvad ka närvikahjustused, kus sool või kusepõis ei

tööta normaalselt, häiritud
on tundlikkus jalgade vahel
nö ratsapükstena.
Punaste lippudega seotud
haigused on siiski harvad,
tavaline ehk mittespetsiifiline alaseljavalu võib olla aga
alguses väga tugev, kuid on
raviga mööduv ja healoomuline.
Mittespetsiifiline alaseljavalu ei pruugi küll paari
päevaga vaibuda, see võib
aega võtta isegi koos raviga
kaks-kolm nädalat.

Millest ja kelle juures algab
alaseljavaluga patsiendi
ravi?
Valu vastu võib ka ise abi
otsida apteegist, kuid häiriva
seljavalu korral tuleks ikkagi
pöörduda perearstile. Perearst oskab inimest paremini
käsitleda ja alaseljavaluga
ei ole tavaliselt üldse vaja
inimest suunata teiste spetsialistide juurde, ütleb ka
valminud ravijuhis. Perearst
uurib haiget põhjalikult, teeb
vajadusel analüüsid ja annab
esmased soovitused, vajadusel lisab raviskeemi valuvaigistid või muid ravimeid.
Edasi jääb inimene perearsti
jälgimisele, sest mittespetsiifiline seljavalu on sageli
nädalatega iseparanev.
Tagasihoidlikuma seljavalu
puhul võib vajadusel nõu
küsida ka perearsti nõuandeliinilt, kui arst pole hetkel
kättesaadav.
Valu püsimisel või pikemal kestusel tuleb perearstil
inimene suunata kas otse
füsioteraapiasse või siis juba
taastusravile. Kui pärast seda
jääb seljavaluga seoses on
kahtlus põletikulisele seljahaigusele, siis planeerib perearst reumatoloogiga konsultatsiooni. Kui alaseljavalu
on seotud radikuliidiga, püsib
tugev valu või jala nõrkus ei
taandu, siis konsulteerib perearst lülisamba kirurgi või
neurokirurgiga operatsiooni
vajaduse osas.
Tänapäeval konsulteerib
perearst spetsialistidega ekonsultatsiooni kaudu.
Mida teha siis, kui mittespetsiifiline alaseljavalu
jääb püsima?
Suuremat muret arstidele
valmistavad need inimesed, kellel on oht muutuda
krooniliseks seljavalutajaks
(kui valu kestab pidevalt üle
kolme kuu) või nad juba põevadki kroonilist alaseljavalu.
Siis on raskem tervistuda, inimene rohkem häiritud, kipub
võitluses valuga alla andma ja
jää ka tihti töölt eemale.
Ravijuhis soovitab arstidel
sellise riskiga patsiendid
kohe alguses välja selgitada,
et neile paremini nõu anda,
sest nemad peavad iseendaga
rohkem tegelema. Ka tervishoiusüsteemis tuleb nendele
mitmekülgsemalt läheneda.
Sellised inimesed on sageli
hirmul, ootavad uuringuid,
soovivad erinevate arstide

konsultatsioone, ei oska aga
iseenda tegutsemises ravi
võtit näha. Ravijuhis soovitab neile konsultatsioonide
asemel hoopis põhjalikumat
taastusravikäsitlust erinevate meekonnaliikmete kaasamisega, sest tihti on neile
vajalikud ka psühholoogi
konsultatsioonid ja valuarst.
Leitud on, et valu tundmine on inimestel erinev, seda
mõjutavad ka kodused, tööalased jm psühholoogilised
faktorid. Pikka aega kestev
valu ise aga võib muuta ka
organismi enda reaktsiooni
valule ning inimene võib tänu
närvisüsteemi muutustele
olla valule enam tundlikum
ja jääb nii öelda valurattasse
lõksu.
Miks jäävad inimesed sageli spetsialistide vahele
nii-öelda ringlema ja ei saa
murele lahendust?
Inimesed soovivad sageli
kohe uuringuid, eriarsti, aga
uuring inimest ei ravi. Pigem
on oluline inimese küsitlemine ja põhjalik uurimine punaste lippude välistamiseks
ning seejärel saab vajadusel
määrata ravi. Need inimesed,
kes valu lahenduseks konsultatsioone ja uuringuid peavad
keskenduvad oma mõttes nö
haigusest rääkimisele, valule
mõtlemisele ega liigu mõttega lahenduste leidmisele.
Arsti ja füsioterapeudi roll on
patsient suunata lahenduste
leidmisele ja õigele tegutsemisele.

Mida saab inimene ise
teha?
Nagu öeldud, pole paljudel
juhtudel mittespetsiifilisel
alaseljavalul ühte selget põhjendust ning see möödub
mõne nädalaga. Väga oluline
on, et sellise valuga inimene
ei jääks koju kotile vedelema
ja kui tervis juba vähegi lubab, püüaks tasapisi liikumist
taastada, tööl hakata käima,
see aitab valuga edukamalt
toime tulla.
Patsiendijuhendis on ägeda
valuga inimesele lamavat
asendit soovitatud ning puhkamiseks valu lõõgastava
võttena, pidevat lamamist
aga ei soovitata. Ühele sobib
üks asend, teisele inimesele
teine, kuid terveks päevaks
voodisse jääda pole õige.
Kohe ei pea minema ka füsioteraapiasse, sest alguses
valuga ei saa suurt midagi
teha ning valu võib ideaalis
ka ise näiteks kahe-kolme nädala jooksul mööduda. Valu
vähenedes soovitab patsiendijuhend kasvava koormusega harjutusi ja neid saab teha
vastavalt võimekuse kasvule.
Seljavalu võib elu häirida
teatud ajaks, kuid see ei ole
veel katastroof. Väga paljudel on elus selga valutanud
ja valu on lahenenud. Samas
hakkavad inimesed valu peale liigselt muretsema, keskenduvad sellele ja käivad mööda
arste, samal ajal ise seljavalu

lahendamiseks midagi kasulikku ette ei võta. Tuleb
mõista, et keha ei ole täiuslik,
ikka on mõni puudus, mõni
nõrk koht ja selleks võib olla
ka selg.
Seljavalule leiab abi, aga ise
tuleb end ka kõvasti aidata.
Siinkohal tuleb seljavalutajale soovitada riskifaktorite
kontrolli alla saamist nagu
kehakaalu normaliseerimine,
suitsetamisest loobumine ja
igapäevane füüsiline aktiivsus. Liikumine, sealhulgas
ka tavaline aeroobne tegevus
nagu kõnd, vesivõimlemine,
ujumine vm vees liikumine,
jalgratas, on alaseljavalu ravis
olulisel kohal valu vähendavad lisaks harjutustele.
Kui inimene ise liigub ja on
aktiivne, siis valu hakkab ka
iga päevaga vähenema. Ka
siin kehtib soovitus liikuda
mõõduka koormusega minimaalselt 150 minutit nädalas.
Millised on täna erinevate
erialaspetsialistide väljakutsed alaseljavalu ravis?
Leidub neid alaseljavaluga
inimesi, kes on väga valule
keskendunud, kas sellest
kohkunud või ei aktsepteeri
seda. Nad pigem soovivad
uuringuid ja erinevaid erialaarste külastada, saadud soovitustest aga asi kaugemale ei
jõuagi. Muuta tuleb mõtteviisi
ja leida patsiendiga koos tõeliselt töötavad lahendused,
vot see on kindlasti väljakutse. Siin on vaja kannatlikust
ja sageli ka mitme eksperdi
abi, kus perearstist, füsioterapeudist ja taastusarst võib
väheks jääda. Siin tuleb appi
psühholoog, kes aitab valuga
vaimsel tasandil toime tulla.
Räägin seda sellepärast, et
keha reageerib meie meelevaevadele, need on sageli
keerulised ja me ise oska neid
tihti näha, aga keha ja meel
on üks tervik. Neid mõlemaid
võiks hoida.
Samuti tuleks häiriva valu
korral ikka rohtu võtta ja
seda alguses ikka vastavalt
raviskeemile regulaarselt.
Samas teevad inimesed sageli
vastupidi - võtavad ravimi
sisse, valu väheneb ja siis
enam ei võta – valu ju vähenes! Valu aga tuleb tagasi
ning inimesele tundub, et
noh, ravim ei aidanud. Valu
üle kontrolli ei saavuta vähe
kestva ja ebaregulaarse raviskeemiga. Vajadusel tulebki siin appi valuarst. Tugeva
valu või pikka aega kestnud
valu korral tuleb valu raviks
mõeldud ravimeid mõnikord
kombineerida.
Ka puhkus ja une kvaliteet
on väga tähtis, sest väsinuna
on kõik probleemid suuremad ja valu tugevam. Unehäiretega inimesele ei ole alati
kerge koheseid lahendusi
leida, ka siin saab abiks olla
psühholoog ja probleemiga
tuleks vajadusel tegeleda
pikema aja jooksul.
Uurida tuleks inimeselt ka
seda, kuidas talle tema töö

mõjub. Kui töö ei meeldi,
tuleb ka selle probleemiga
tegeleda, ehk suures pildis
kogu oma maailma korrastada. Vahel on siin abiks
küll psühholoog, aga valikud
tuleb ikka endal teha. See on
väga suur töö iseendaga ja
tunnustan neid, kes on oma
elu muutma asunud.
Millal on piltdiagnostika
(röntgen, magnetuuring
jms) abiks?
Me teeme pilte ka, aga ikka
vajadusel. Piltdiagnostikat on
vaja pigem siis, kui suuname
inimese tõsise probleemiga
lõikusele, samas annab siin
verepilt palju enam infot.

Kas ainult tablettravi on
piisav või on ka muid meetodeid valu leevendamiseks?
Tablett ehk valuvaigisti
on tavalisemaid nõuandeid
kui valu takistab liikumist
ja igapäevaelu. Enne ravimi
määramist tuleb aga kindlasti
inimese tervist uurida, otsustada sobiv ravi ja inimesega
tema haiguse ja selle ravi
võimaluste üle aru pidada.
Meie alaseljavalu ravijuhis
ütlebki arstidele, et eelkõige seleta ja anna nõu. Kohe
võimlemist ei ole vaja määrata, aga hiljem kui valu kiirelt
ei vaibu, on füsioteraapia
siiski vajalik. Aktiivne suhtumine ja tegevus jäävadki
peamiseks alaseljavalu ravis.
Vale leevendamist toetavad
lõõgastavad protseduurid või
muu ei saa kindlasti asendada harjutusi. Valuravi toetab
seisundi paranemist kui valu
on häiriv. Soovitame arstidele
alaseljavaluga inimesed kas
tagasi vastuvõtule kutsuda
või nendega telefoni teel
suhelda, et saada selge ülevaade, kas määratud ravi on
aidanud.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et valu seljas on ehk ehmatav ja häiriv, kuid tavaliselt
healoomuline protsess. Riskifaktorid, elustiili vead ja
valu- või haiguse kartus on
just need aspektid, mis võivad valu krooniliseks muuta,
seda üleval hoida. Meedikute
roll on seljavalutajat toetada,
nõustada, teda hirmudest vabasta ja nö õigele teele suunata. Sellel teel on aga peamine
ravitseja inimene ise. Ravimid,
füsioteraapia tulevad mängu
siis, kui valu on häiriv või
kipub krooniliseks muutuma.
Seega aktiivne inimese enda
tegutsemine ja tegutsemise
järjekindlus, regulaarsus harjutustes/liikumises viib sihile.
Nõuandeid leiab seljavalu
korral patsiendijuhendist,
mis on koostatud abiks seljavalu mõistmisel ja valuga toimetulekul, neid saab
nõustamise käigus oma perearstilt ning võib lugeda ka
internetis aadressil: https://
www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/142/sinuseljavalu#4a07651d.
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Spordiklubi Juku indiaca segavõistkond alustas
Eesti meistrivõistlusel I etapi mängudega
Indiaca 2021 Eesti meistrivõistluste esimene etapp
toimus 14.–15. november
Suure-Jaanis. Teisel võistluspäeval – pühapäeval olid
võistlustules segavõistkonnad, kus osales ka spordiklubi Juku esindus.
Kokku mängis teisel päeval mänguväljakutel kuus
segavõistkonda. Alatskivi
spordiklubi Juku indiaca
segavõistkond võitis esimesel etapil kolm mängu ning
kaotas kaks, mis andis pä-

rast avaetapi mänge tabelis
kolmanda koha. Spordiklubi
Juku mängib käesoleva aasta
Eesti meistrivõistlustel koosseisus Alari Ainsoo, Gerda
Ainsoo, Meril Klaos, Veiko
Kook, Crislin Kuklase, Kaupo
Mets, Liina Mets, Henrik Rikand, Mariliis Trei ja Martin
Vahi.
Lõplikud kohad 2021 Eesti
meistrivõistlustel selguvad
pärast teise vooru mänge
7.–8. märtsil 2021 uuesti
Suure-Jaanis.

Peipsiääre vald lõpetas
Tartumaa sügismängud
III kohaga

Alates oktoobrikuu algusest kuni novembri lõpuni toimusid traditsioonilised Tartumaa sügismängud. Eelkõige
Tartumaa omavalitsuste vahelisel mõõduvõtmisel erinevatel spordialadel osales tänavu kaheksa omavalitsust,
sealhulgas oma võistkondadega ka Peipsiääre vald.
Kokku oli Tartumaa sügismängudel kavas viis erinevat
pallimängu spordiala: lauatennis, korvpall, indiaca, naiste
võrkpall ja meeste võrkpall.
Peipsiääre vald osales ainukese omavalitsusena kõigil
viiel spordialal, kus kõige kõrgemad spordialapunktid
koguti korvpallis.
Meeste korvpallis saavutas Tartumaa arvestuses Peipsiääre valla võistkond tugeva II koha.
Lauatennises kogus samuti II koha punktid Lauri Leppik
ning naistest III koha punktid Triinu Vaher.
Naiste võrkpalli esindus tuli samuti III kohale ning kõige
suurema osalusega meeste võrkpallis lõpetas Peipsiääre
valla meeskond 16 võistkonna seas omavalitsuste arvestuses 7. kohaga.
Kokkuvõttes saavutas Peipsiääre vald 2020. a Tartumaa
sügismängudel viie ala tulemusena ning kaheksa omavalituse seas tubli kolmanda koha. Peipsiääre valla kõrgeima
koha, lisaks Lauri Leppiku II kohale lauatennises, mängisid
meeste korvpallis välja Kaspar Koolmann, Enn Kuusik,
Ivo Tulvik, Taavi Pirk, Oliver Müürsepp, Rauno Müürsepp,
Norman Raim, Sander Sõrmus, Marko Köbas, Kaarel Sõrmus, Andrei Sozinov, Martin Hänni, Kaarel Koolmann ja
Tõnis Laumets.
Peipsiääre vallavalitsus tänab kõiki võistlustel osalejaid,
kes aitasid tulemuslikule lõppkohale kaasa ning ootab
aktiivset kaasalöömist juba järgmistel võistlustel.

Foto: Maarika Jaguson

Teine koht 2020. aastal Endel Laksaar ja Agu Laksaar

Foto: Eve Aas

Foto: Reili Küünruss

Foto: Karita Kalmus

Endel Laksaar ja Agu Laksaar(number 54).

Punnvõrride kestvussõidu võistlused toimusid 2020. aastal Viru-Nigulas Lääne-Virumaal, Raidi krossirajal Tartumaal, Muhus ja Kuningmäe kardirajal Jõgevamaal. Sõideti 5 etappi, kus võistluste käigus koguti 163 punkti ja saavutati
üldkokkuvõttes teine koht. Täname kõiki, kes meie tegemistele ja võistlustel osalemisele kaasa elasid ja pöialt hoidsid!
Ilusat jõuluaega!
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Lahendusvastus palume saata e-mailile
priit.allikivi@peipsivald.ee, kuni 13. jaanuar
2021.
Koos lahendusega palume saata ka vastaja
kontaktandmed.
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Заседание волостного совета Пейпсияэре состоялось
9 декабря посредством электронных платформ Volis и
Google Meet.
Совет принял решения по следующим вопросам:
• Утвердить первый дополнительный бюджет волости
Пейпсияэре на 2020 год.
•Утвердить бюжетную стратегию волости Пейпсияэре на
2021–2024 гг.
• У становить годовую ставку налога на землю в размере
2,5% от цены налогообложения земли, за исключением
используемых для производства сельскохозяйственной
продукции обрабатываемых земель и естественных лугов,
ставка земельного налога для которых будет 2,0% от цены
налогообложения земли.
• Решено прекратить полномочия Грете-Стины Хааристо
в качестве представителя волостного совета в составе
попечительского совета Алатскивиской школы им. Юхана
Лийва и попечительского совета Алатскивиской школы
искусств; назначить Свена Сярки представителем волостного совета в вышеназванных попечительских советах.
• Паевому товариществу «GMT Grupp» выдано согласие на
приобретение земельного участка Вярвипыллу в деревне
Этенийди.
• Решено бесплатно принять в волостную собственность
кадастровые единицы Кока-теэ и Меэритеэ в деревне
Кауда с целью выделения дороги общего пользования
Кока, а также кадастровую единицу L1 на улице Рохелине
в поселке Колкья с целью выделения улицы Рохелине в
качестве улицы общего пользования.
• В порядке принятия решения произвести отчуждение
2-комнатной квартирной собственности в городе Калласте
по цене 5000 евро.
• Принято решение об отчуждении путем публичных торгов земельного участка Варьенди в деревне Мустаметса
по начальной цене 2000 евро.

В рамках информационного пункта повестки дня волостной старейшина ответил на вопрос депутата волостного
совета Лидии Опиковой о планах по возобновлению
строительства системы водоснабжения и канализации в
городе Калласте. Волостной старейшина пояснил, что в
настоящее время реализуются несколько проектов, требующих софинансирования со стороны волости, поэтому
в ближайшие несколько лет возобновление строительных
работ маловероятно. По словам старейшины волости, он
не теряет надежды на то, что в будущем появится возможность завершить начатые работы.
Член волостного совета Кюлли Муст задала вопрос относительно судебного решения, касающегося реорганизации
школы в Калласте: принесены ли родителям учеников
извинения в связи с признанием недействительным решения волостного совета. Волостной старейшина не признал вину волостного управления и объяснил, что ныне
действующая сеть общеобразовательных школ не имеет
будущего и нецелесообразна, поэтому реформа школьной
сети должна быть и непременно будет продолжена.
Со всеми решениями, протоколами и связанными с ними
материалами заседания волостного совета можно ознакомиться на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Оценка количества асбестовых отходов и
асбестосодержащих товаров
Уважаемые жители и предприниматели волости
Пейпсияэре!
Если вы храните у себя асбестовые отходы или иные
ненужные асбестосодержащие материалы и хотели бы от
них избавиться, то просим поделиться соответствующей
информацией.
В сообщении просим указать количество этернита
(1 кв. м этернита весит примерно 15 кг) или других
асбестовых отходов, а также место их расположения.
Внимание! На основании полученной информации
будет произведена оценка текущей ситуации. Услуга
фактического вывоза отходов на данном этапе не
предлагается.
Сведения об этернитовых отходах будут переданы в
Министерство окружающей среды.
Прописка не имеет значения, ждем информацию от
всех владельцев недвижимости, расположенной в волости
Пейпсияэре, а также от действующих на территории
волости предпринимателей.
Информацию просим прислать не позднее 15.01.2021
на адрес электронной почты vald@peipsivald.ee или maimu.arro@peipsivald.ee.

Наша школьная страна
Подходит к концу 2020й год и первое полугодие
учебного года. Вот что происходило за дверьми нашей
маленькой Калластеской
школы.
О начале нового учебного
года звонкой трелью возвестил первый школьный
звонок, и началась школьная
пора. Первый триместр с отличием закончили Быстрова
Ксения, Пузанова Татьяна,
Коромнова Кристина и Парамонов Алексей. Молодцы
ребята!
Но ведь школьная жизнь
— это не только уроки, но и
внеклассные мероприятия.
В этом году с Днем учителя школьники поздравили
своих любимых учителей
видеопоздравлением. Каждый ученик нашей маленькой школы сказал тёплые
слова учителям, а ученики
9-го класса побывали в роли
учителя.
Традиционно прошла
в нашей школе выставка
«Осенние фантазии». Ребята
с большим удовольствием
представили свои работы:
разнообразные поделки, которые поразили оригиналь-

ностью задумки, своеобразием и неповторимостью.
6 ноября мы провели совместно с молодёжным центром мероприятие «День
отца».
Огромное спасибо папам,
которые приняли участие
в мероприятии. Дети прочитали папам стихи, спели
песню и показали специально
подготовленный к этому дню
танец. Очень приятно было
видеть горящие глаза детей,
улыбающиеся лица отцов,
ощутить дух соревнования и
соперничества.

В рамках проекта от Центра инвестирования в окружающую среду «Учимся познавать природу посредством
учебных программ» ученики
1–5 классов побывали на двух
экскурсиях.
10 ноября наши ученики
посетили парк Элиствере
и приняли участие в учебной программе «Не оставляя следов». У ворот парка
детей встретили весёлые
белки. Они ели желуди, сидя
за столиком, и прятали их по
укромным уголкам вольера.
Экскурсовод рассказала де-

тям о правилах поведения в
лесу и объяснила, что нужно
брать с собой в лес. После
этого все отправились в небольшой поход и познакомились с обитающими в парке
животными и птицами.
1 декабря ученики побывали на экскурсии в Центре
ледникового периода, где
приняли участие в учебной
программе «Путешествие с
леммингом Лемпсом». Гид
рассказал ученикам о ледниковом периоде, о его влиянии
на рельеф Эстонии, о развитии и изменении природы.
Ребята познакомились с выставочными экспонатами
центра.
Впереди нас ждёт ещё
одно мероприятие: «Школа
гномов», где ученики будут
делать разные интересные
поделки и подарки к Рождеству и Новому году.
Коллектив нашей школы
желает всем счастливого
Рождества и с поздравляет с
наступающим Новым годом!
Наталия Кромонова

секретарь Калластеской школы

Консультационная телефонная служба семейных врачей ежедневно
занимается направлениями на коронавирусные тесты
10. декабря 2020

С начала декабря по консультационному телефону семейных врачей 1220 можно будет получить
направления на тест на коронавирус - и в рабочие и
в праздничные/выходные дни с 8:00 до 22:00. Для
выписывания направлений на тесты консультационная телефонная служба семейных врачей приняла на
работу дополнительный персонал.
Чтобы получить направление на тест на коронавирус, вы должны по-прежнему обращаться в консультационную службу семейных врачей по телефону 1220
или 6346 630. Услуга предоставляется на трех языках:
эстонском, русском и английском, и, по согласованию
со специалистом телефонного центра, на родном языке звонящего, если это возможно.
Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичных медицинских услуг Больничной кассы, сказала,
что, поскольку показатели заболеваемости в стране
остаются высокими, а нагрузка на врачей общей
практики, которые в основном направляют людей на
обследование, также очень высока, телефонная консультационная линия семейных врачей, финансируемая Больничной кассой, поможет снять эту нагрузку.
«Мы поддерживаем услугу направления на тесты
через консультационный телефон дополнительными средствами. Это позволяет консультационной
службе нанимать дополнительный персонал, и таким
образом телефонная служба семейных врачей сможет
продолжать помогать людям с другими проблемами
со здоровьем», - добавила Фридеманн.
Направления людей на COVID19 тесты осуществляется по консультационному телефону семейных
врачей и после окончания чрезвычайной ситуации
(до сих пор служба была открыта по выходным, когда
семейные врачи обычно не работали).
Кярт Кукк, ответственная за ресурсы консультационной службы семейных врачей, сказала, что, если
медик из консультационной службы семейных врачей
решит направить человека на COVID19 тест, для него
будет составлено направление. «Для этого человек
должен сообщить свой личный идентификационный
код, имя и номер мобильного телефона, по которому с
ним свяжутся посредством СМС-сообщения из центра
тестирования», - пояснила Кукк. СМС-сообщение, от-

правленное центром тестирования, содержит ссылку,
по которой человек может забронировать подходящее
место и время для теста на коронавирус в онлайн-регистратуре на портале www.veebegistratuur.ee.
Если человек не может записаться на прием в онлайн-регистратуре (нет возможности идентификации
личности с помощью Mobile ID, Smart-ID или ID-карты), этому человеку позвонят из центра тестирования
на предоставленный им стационарный номер.
Как правило, телефонный центр связывается с
человеком в течение суток с момента оформления
направления. «Важно помнить, что СМС уведомление
не отправляется детям, центр тестирования свяжется
с их родителями по телефону в течение 24 часов», уточнила Кукк.
Сотрудники телефонной консультационной
службы семейных врачей по-прежнему продолжают
выписывать звонящим основные необходимые рецепты в выходные/праздники. Многие люди хотели бы
продлевать рецепты по консультационному телефону
и в другое время (например, в будние дни или по вечерам), однако, по словам Фридеманн, это нецелесообразно. "Продлевание рецепта по консультационному
телефону семейных врачей по выходным проводится
только в экстренных ситуациях, и не может быть
заменой визита к семейному врачу. Лекарственный
препарат является только частью общего процесса лечения заболевания, и для выписки новых рецептов все
же необходимо посещать семейного врача, который
осмотрит человека, и, при необходимости, назначит
проведение обследования," - пояснила Фридеманн.
Также в случае, если человек заболел в выходные/
праздничные дни, сотрудники консультационной телефонной линии вносят информацию о заболевании
или необходимости открыть лист нетрудоспособности в его дигитальную историю болезни. После этого
человек должен как можно скорее (на следующий
рабочий день) связаться со своим семейным врачом
для открытия листа нетрудоспособности.
Консультационная линия семейных врачей
по-прежнему предоставляет консультации по различным вопросам, связанным со здоровьем, и проводит
их круглосуточно. Дополнительная информация:
www.1220.ee

За достоверность информации, орфографию и пунктуацию публикуемых в
«Вестнике Пейпсияэре» статей и сообщений несут ответственность авторы
публикаций.
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Joo vähem alkoholi
Liigne alkoholi tarbimine kahjustab tugevalt immuunsüsteemi ja
suurendab kopsuhaiguste riski.

Hoia ennast tervena!
Iga päev puutume kokku erinevate bakteritega ning viirustega.
Viiruse teise laine levik valmistab kõigile muret. Gripihooaeg võib
nii mõnelgi inimesel jalad kergelt alt tõmmata. Immuunsüsteemi
eesmärk on haigusi ennetada ning hoida keha tervena. Kuidas
tugevdada oma immuunsüsteemi ja tunda elust rõõmu?
Olenemata asjaolust, et maailmas meie ümber on miljoneid
baktereid, leidub neid ka inimese organismis. Immuunsüsteemis
olevate mikroorganismide ülesandeks on võidelda kõikide halbade
bakteritega ning hoida meid tervena. Suurema osa ajast saab
immuunsüsteem selle eesmärgiga suurepäraselt hakkama, kuid
sellegipoolest peaksime ka ise panustama oma tervise heaks ning
jälgima teatud nippe, mis aitavad immuunsüsteemil haigustega
võidelda.
Maga piisavalt
Vähene uni ning stress suurendavad kehas hormooni nimega
kortisool, mille pikaajaline kõrge tase surub alla immuunsüsteemi
kaitsefunktsioonid.
Viibi suitsuvabas keskkonnas
Passiivne suitsetamine kahjustab tugevalt immuunsüsteemi
kaitsefunktsioone ning tõstab bronhiidi ning kopsupõletiku
tekkimise riski kõikidel suitsetajaga samas keskkonnas viibivatel
inimestel. Samuti suurendab see lastel keskkõrvapõletiku tekke riski.

Söö pähkleid, seemneid, puu- ja juurvilju
Nende söömine annab toitaineid, mida immuunsüsteem oma
tööks vajab. Mitmed uuringud on näidanud, et puu- ja juurviljade
osakaalu kasvatamine toidulaual aitab võidelda erinevate
viirustega, nende seas streptokoki tekkelise kopsupõletikuga.
Organismi aitavad tugevdada muu hulgas mesi, sibul, küüslauk,
karulauk, astelpaju- ja viirpuumarjad, pihlakad, mustad sõstrad,
kurdlehise kibuvitsa marjad, maasikad, mustikad, kirsid, ploomid,
pirnid, herned, oad, kartul, kapsas, porgand, peet, tomat, paprika,
mädarõigas, kõrvitsalised, petersell, seller.
Võta probiootikume
Probiootikumid vähendavad hingamisteede ning seedetrakti
nakkusi. Need head bakterid aitavad haiguse korral organismil vastu
pidada ning tugevdavad immuunsüsteemi. Samasugune toime on ka
hapendatud piimatoodetel.
D-vitamiin
Eestis ei näe me suure osa aastast päikest, mistõttu kannatavad
paljud inimesed D-vitamiini puuduse all. Suvel piisab päevas 10–15
minutist päikese käes, et saada vajalik kogus vitamiini, kuid talvel
peaks kaaluma D-vitamiini toidulisandina võtmist, kuna tegemist on
ühe põhilise energiavaruga meie kehas. Energia puudumisel ei jaksa
keha ka haigustega võidelda.
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Proovi ravimtaimi ja ürte
Erinevate haiguste ning põletike vastu võivad aidata ravimtaimed
ning ürdid. Paljudel neist on tugevdav toime, mis aitab haiguse
korral organismil võidelda. Näiteks sobivad harilik ženšenn või
hundihammas.

Punase päevakübara tinktuur
Selle ravimi eesmärgiks on samuti võidelda külmetushaiguste ning
gripiga, kuna ta aitab kiiresti taastada immuunsüsteemi kaitsvaid
funktsioone. Haiguse ilmnemisel võib võtta pool teelusikatäit vees
lahustatud tinktuuri ning seda iga kahe tunni tagant. Pärast kahte
päeva võib kogust vähendada ning võtta tinktuuri kolm korda
päevas.
Allikas: everydayhealth.com

Как я могу защитить себя и
других в период вирусов?

Тщательно
и регулярно
мою руки

При чихании
и кашле прикрываю
рот и нос рукой

Söö küüslauku
Küüslauk on laia toimespektriga antimikroobne aine ja immuunsuse
tugevdaja. Suurel kuumusel kaovad paljude toiduainete kasulikud
omadused, nii ka küüslaugul, mistõttu tasuks seda süüa toorena.
Mõõdukas regulaarne füüsiline koormus
See mõjub üldse tervisele hästi – parandab südame-veresoonkonna
tööd, hoiab vererõhku madalamana, aitab kontrollida kehakaalu
ning vähendab stressi. Pidev ülekoormus ja stress mõjuvad
laastavalt ka immuunsüsteemile ning seetõttu võib suureneda
haigustele vastuvõtlikkus

Использованный
носовой платок
сразу выкидываю
в мусорное ведро

При плохом
самочувствии
или болезни
остаюсь дома

При плохом самочувствии следует
проконсультироваться с семейным врачом или
позвонить на инфотелефон семейных врачей
1220 или +372 634 6630

При подозрении
на заболевание
не контактирую
с людьми

При необходимости звонок направят
на номер экстренной помощи 112
Дополнительная информация:
terviseamet.ee/et/koronavirus

Sa tahad luua parema tuleviku lastele?
OTSIME PROJEKTIJUHT-KONSULTANTI
Tule aita luua Tartumaale omavalitsuste ülest kooli, mis on mõeldud hariduslike
erivajadustega lastele Kammeri koolikompleksis!
Saad juhtida uue koolimudeli loomist, otsida innovaatilisi lahendusi, kirjutada
projekti integreeritud tugiteenustest ja piloteerida tulevikumudelit.
Ootame Sind kandideerima, kui:
oled hea strateeg,
oled loov ja uuendusmeelne,
oled korrektne tähtaegades ja mõtled majanduslikult,
Sul on projektijuhtimise kogemusi hariduse, sotsiaaltöö, avaliku halduse
või teenuste disaini valdkonnas.
Kasuks tulevad teadmised tööst erivajadustega lastega.
Saada meile oma CV ja essee “Kuidas juhtida tulevikukooli koostööprojekti?"
(kuni 2 lk) või video (kuni 90 sek) „Miks just Sina sobid tulevikukooli
projektijuhiks?“.
Ootame Sinu kandideerimissoovi hiljemalt 04.01.2021
e-postile kairi.vasemagi@tartumaa.ee.
Küsi julgesti lisa ja kirjutame.
Leping on tähtajaline ja seotud kooli käivitamise ning programmi perioodiga.
Vaata lähemalt veel meie veebist: www.tartumaa.ee

12

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 11• Detsember 2020

Korstnapühkija Marko
Mesi puhastab Teie kodu
korstnad ja küttekolded.

Mesi tare
kodumaja

Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

Tel 5805 0201.

UUED VALLAKODANIKUD
KERON KREHHOV
18.11.2020
Vara piirkond
JOEL OSTRA
28.11.2020
Alatskivi piirkond
TOBIAS SÖÖT
01.12.2020
Alatskivi piirkond

PALJU ÕNNE!
DETSEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
70 JURI TIHOMIROV
70 MIROPIA RESHETKO
75 ELVE POLTAN
75 FEOFANIJA GOIDINA
75 FEOFANIA POPOVA
75 JEVGENIA PADAR
80 JAAK ÜPRUS
80 EILI LASSINIIT
80 MIROPIA FEKLISTOV

Sobiv koht, kus korraldada sügisel

80 URVE KLEBAND

KUULUTUSED

ja talvel väiksemaid koolitusi, koosolekuid, jõulupidusid ning sünnipäevi

Sanitaartehnika kauplus üle
Eesti. WC-potid, segistid,
valamud, radiaatorid, pumbad
kaevu. EPOOD avatud 24/7 D.R.
www.dr-sanitaartehnika.ee
Sanitaartehnika aadress:
Lembitu 6, 50406 Tartu
Telefon 740 9142.

kuni 20 inimesele.
Lisainfo www.mesitare.ee
ja küsi pakkumist info@mesitare.ee

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.
31.12. kell 16.00 vana-aasta jumalateenistus.
01.01. kell 12.30 uusaasta jumalateenistus.

Alates 3. jaanuarist hakkavad jumalateenistused pühapäeviti kell 12.30
toimuma koguduse pastoraadis.
Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
31.12. kell 18.00 vana-aasta jumalateenistus.
01.01. kell 10.30 uusaasta jumalateenistus.

EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583.

ELEKTRITÖÖD

• Elektritööd, kaablitööd, põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
• Elektripaigaldiste tehniline kontroll, kontrollmõõtmised
ja dokumentatsioon.
• Elektriprojektid, ekspertiisid, hindamised
• Energiasüsteemide ehitus ja hooldus.
• Käidukorraldus.
• Materjalid, valgustid ja LED lahendused.

TÖÖDELE ANNAME GARANTII

TEL 520 5016

TEL 520 5016

Müüa toorest küttepuud.

Transport hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt soovile.
Võimalus transportida kaugemale. Lepp/haab/segapuu 36 €/rm
ja kask 39 €/rm.Metsakuiva 40 l halukotid 2 € kott.

Info Est, Eng 5373 3322 või Est, Rus 5699 7196.

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

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, e-post: info@est-land.ee

OSTAME

METSAKINNISTUID
KASVAVA METSA RAIEÕIGUST
PÕLLUMAAD

VÕTAME RENDILE
PÕLLUMAAD

Woodwell Grupp PRIIT NILSON
e-mail: priit.nilson@woodwell.ee Tel +372 510 6908

Ostame sõiduautosid igas
seisukorras. Tuleme sinu
juurde, maksame auto eest ja
vormistame paberid kohapeal.
Helista 5377 7592.

81 MARE TOSSO
81 MIROPIA NIKOLAJEVA
81 LUKIA BUŠMANOVA
81 LUULE LÕHMUS
81 OLGA MIKHAYLOVA
81 PEETER JUNKIN
82 NIKOLA BELJAJEV
82 HILLE UUSEN
83 MIHHAIL ILJUŠKIN
83 EHA UUSEN
83 LEIDA AAVIK
83 VARVARA LOVJAGINA
83 JEVGENIA KUSSOVA
83 RIMMA VAINOLA
84 MAIE RÄTSEP
84 LUKIA RUSNAK
84 ANASTASIA BOTŠAROVA
85 JELISAVETA ŠIROKOVA

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

85 NOORA TOOTS
85 ANASTASIA KNJAZEVA
86 MIHHAIL TARASSOV
86 ANFIA KLJAVINA

Willmani OÜ ostab
metsakinnistuid ja raieõigust.
Tel 510 0878,
info@willmanimets.ee
Ostame talumaja koos metsa
või põllumaaga. Hooned võivad
vajada põhjalikku remonti.
Tel 5666 9006.
Ostan karakatitsa. Pakkumised
Marko Mesi, tel 5805 0201.

86 ANNE ELKEN
87 LJUBOV KRIVOGLAZOVA
89 IVAN KAPAJEV
90 HELJU RAUDJÄRV
91 ANFISA ANI
92 ANNA PAHHURINA
92 LEONORE LATÕŠEVA
94 JEKATERINA
KROMONOVA
94 HELJU MESIPUU
98 ANASTASIA LEBEDEVA
Jaanuari sünnipäevalastel, kes ei
soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
15. jaanuariks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

Kadrina mõisa
PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
NOVEMBER/ DETSEMBER 2020

MEERI KOOK
MEERI KOOK

ANATOLI JEKORJAŠIN

01.01.1926-15.11.2020

20.08.1972-02.12.2020

HELMI RAUDNASK

ZINAIDA PORTNOVA

05.03.1931-18.11.2020

24.10.1944-03.12.2020

MARE ERSTU

19.01.1959-23.11.2020

EVI SARAP
19.08.1957-08.12.2020

Avaldame kaastunnet
Akslile abikaasa ning
Kaljule ja Urmasele
ema kaotuse puhul.
Naabrid Pärna ja
Kelgumetsa talust

Pullitall

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

