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TARTU RAHU 100. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
P, 02.02 pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgi jalamile
kell 10.30 Kodavere kalmistul
kell 11.00 Alatskivi ja Vara kalmistul
kell 11.30 Pilk ajalukku: Eesti Vabadussõda; sõduri- ja isamaaliste
laulude ühislaulmine Alatskivi lossis Tubina muuseumi kammersaalis

P, 02.02 kell 13.00 Alatskivi memmederühma Õhakanupp
20. sünnipäeva pidu Alatskivi lossis
N, 06.02 kell 15.00 Kodavere pärimuskeskuses on külas
jutuvestja Piret Päär
R, 07.02 kell 11.00 Peipsiääre valla eakate pidu Alatskivi lossis
L, 08.02 kella 12.00-19.00 Sibulatee saunafEST 2020
L, 08.02 kell 10.00 sefiiritordi õpituba „Tort Eesti Vabariigile!“
Vara kogukonnakeskuses Vara piirkonna elanikele
T, 11.02 kell 19.00 „Talve“ Vara kogukonnakeskuses
K, 12.02 kell 14.00 ja 19.00 „Talve“ Alatskivi lossikinos
R, 14.02 kell 18.00 Peipsiääre valla noorte sõbrapäeva ball
Alatskivi lossis
R, 14.02 kella 19.00-21.00 pidulik sõbrapäeva õhtusöök
Koosa rahvamajas
L, 15.02 kella 19.00-00.00 Õhtusöök Burnsi auks
Alatskivi lossis
L, 15.02 kell 20.00 sõbrapäevapidu Ranna rahvamajas
K, 19.02 kell 19.00 „Talve“ Koosa rahvamajas
N, 20.02 kell 19.00 Improteatri Impeerium etendus
„Kujutluse võim“ Vara kogukonnakeskuses
EESTI VABARIIGI 102. AASTAPÄEVA PIDUSTUSED
R, 21.02 kell 19.00 EV 102 salongiõhtu „Aegumatu Georg Ots“
Alatskivi lossis
R, 21.02 kell 20.00 EV 102 peoõhtu Pala kultuurimajas
L, 22.02 kell 12.00 Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktus
Alatskivi lossis
P, 23.02 kell 13.00 EV 102 kontsert Vara kogukonnakeskuses
P, 23.02 kell 13.00 „Talve“ Pala kultuurimajas
P, 23.02 kell 17.00 „Sipsik“ Vara kogukonnakeskuses
E, 24.02 kell 16.00 fotonäituse „Eesti imeline loodus“ avamine
Kallaste raamatukogus
T, 25.02 kell 16.00 vastlapäev Koosal
N, 27.02 kell 10.00 ja 17.00 „Sipsik“ Koosa rahvamajas
R, 28.02 kell 13.00 vene vastlad Kolkja rahvamajas
L, 29.02 kella 9.00-14.00 Kallaste Karakatitsa 2020
L, 29.02 kell 18.00 Corelli Music kontsert „Helisev Salzburg“
Alatskivi lossis

Näitus Kodavere kihelkonna valdadest ja
vallamajadest
3. jaanuaril avati Alatskivil Peipsiääre vallavalitsuse ruumides (Tartu mnt
4) Kodavere pärimuskeskuse rändnäitus „Kodavere kihelkonna vallad ja
vallamajad“.
Näitus põhineb Rahvusarhiivis, Eesti Arhitektuurimuuseumis, Eesti
Rahva Muuseumis ning
erakogudes leiduvatel
fotodel ja dokumentidel.
Kokku hõlmab näitus läbi
aegade ajaloolise Kodavere kihelkonna territooriumil tegutsenud üheksa
valla ja vallamaja lugu.
Tähestikulises järjekorras
on need Alatskivi vald
(1866–1950; 1991–2017),
Halliku vald (1866–1893),
Jõe vald (1866–1893),
K a d r i n a va l d ( 1 8 6 6 –
1 8 9 3 ) , K ava s t u va l d
(1866–1950), Kokora vald
(1866–1939), Pala vald
(1866–1950; 1992–2017),
Ranna vald (1866–1939)
ja Peipsiääre vald (1917–
1949; 1991–2017).
Lähemalt on näitusel käsitletud valdade
loomist, vallavalitsuste
tegevust tsaariajal ja iseseisvas Eesti Vabariigis,
vallamajade ehitamist

3. jaanuaril avati Alatskivil Peipsiääre vallavalitsuse ruumides Kodavere Pärimuskeskuse
rändnäitus „Kodavere kihelkonna vallad ja vallamajad“. 		
Foto Reet Kruup

ja ümberehitamist eri
ajajärkudel ning valdade
liitmist omavalitsusreformide käigus. Näiteks on
lisaks hiljutisele haldusreformile valdu liidetud
ja lahutatud 1893., 1917.
ja 1939. aastal. 1950. aastal vallad nõukogude võimu poolt likvideeriti ning
need taastati aastatel Eesti
Vabariigi taasiseseisvumise järgselt 1991–1992.

Uuemat ajajärku on näitusel puudutatud siiski
vaid põgusalt ja väljapaneku põhirõhk on valdade
toimimisel ajavahemikus
1866 kuni 1950.
Näituse koostasid
Hanno Talving (Eesti Vabaõhumuuseum), Tõnis
Türna (Rahvusarhiiv) ja
Ergo-Hart Västrik (Tartu
Ülikool, Kodavere Pärimuskeskus).

Väljapaneku valmimist
toetasid Eesti Kultuurkapital ja Peipsiääre vald.
Näitust saab vallamajas
vaadata kuni 17. aprillini
esmaspäevast reedeni kell
9–16. Jüripäevast alates
on näitus tagasi Kodavere
pärimuskeskuse ruumides
Palal.
Ergo-Hart Västrik

Kodavere Pärimuskeskuse
juhatuse esimees

Tartu Akadeemiline meeskoor Alatskivi lossis

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
JÄTKAB Alatskivi kooliga seotud mälestuste kogumisega
hariduselu mälestusteraamatu väljaandmiseks

Kutsume kõiki vilistlasi ja õpetajaid jagama oma mälestusi
kooliajast, andes võimaluse jäädvustada need
mälestusteraamatusse (ilmub 2021.a)
Mälestusi ja fotosid ootame hiljemalt 30. aprilliks 2020
e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või kooli kantseleis aadressil
Kooli 1, Alatskivi alevik, Tartumaa.
Mälestusi võib kirjutada näiteks:

*Koolipõlve juhtumistest, mida ikka veel meenutate.
*Koolist saadud tarkusest, mis Sind elus on aidanud.

Foto: Reet Kruup

*Koolis kogetud raskustest ja eduelamustest.
*Koolimajast, õpetajatest, õppimisest, koolikorrast, huvitegevusest, sõpradest jm
Täiendavat infot saab Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli sekretärilt Piret Kaurilt
tel 5344 5581 või e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee

14. jaanuaril, teisipäeval, tervitasime taaskord
Alatskivi lossis Tartu Akadeemilist meeskoori. Ootamatult on mööda läinud 21

aastat nende kõige esimesest esinemisest Alatskivi
lossis. Galeriisaal valmis
sätitud, ootasime ärevalt
ka publikut kuulama. Suur

rõõm oli tõdeda, et paljud
kontserdikülastajad tulid pisut varem, et endale
Alatskivi lossi restoranis
ka hea kõhutäis lubada.

Veel suurem rõõm oli näha
kontserdisaali, kuhu kuulajad vaevu ära mahtusid!
Pärast kontserti maitses
meeskoor ka traditsiooniks saanud oarooga, lauldi
koos veel mõni laul ning
sätiti ennast koduteele.
Aitäh Tartu Akadeemilisele meeskoorile, Margit
Kilterile, Alatskivi lossi
restoranile ja teile kõigile,
kes te otsustasite koori
koos meiega vastu võtma
ja kuulama tulla!
Järgmine Alatskivi lossis toimuv kontsert on juba
29. veebruaril, kus lossis musitseerivad Katrin
Lehismets ja Peeter Kaljumäe.
Laura Lillepalu-Scott
Alatskivi lossi juhataja
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VALLAVALITSUSES

VALLAVOLIKOGUS
2019. aasta viimane volikogu istung toimus
18. detsembril Anna Haava nimelises Pala põhikoolis, kus kooli direktor Grete-Stina Haaristo
tutvustas volikogu liikmetele Pala kooli ruume
ja rääkis kooli igapäevaelu rõõmudest ning
muredest. Volikogu päevakord koosnes seitsmest päevakorrapunktist, millest alljärgnevalt
lühike ülevaade.

• Finantsjuht Mirje Põld andis selgitusi Peipsiääre valla 2019. aasta 3. lisaeelarvele ning vastas
volikogu liikmete küsimustele, misjärel otsustas
volikogu 3. lisaeelarve vastu võtta. Lisaeelarvega
suurendati 2019. aasta põhitegevuse tulusid ja
kulusid 7992 eurot, suurendati investeeringu tulusid 31 716 eurot, suurendati investeeringu kulusid
71 575 eurot ja suunati likviidsete varade
2019. aasta jäägist investeeringuteks 39 859 eurot.
• Volikogu võttis vastu otsuse, millega määrati Peipsiääre valla 2019. a, 2020. a ja 2021. a konsolideeritud
majandusaasta aruande audiitoriks Audiitorbüroo
Fides OÜ.
• Volikogu võttis vastu otsuse, millega anti nõusolek
Peipsiääre Vallavalitsusele laenu võtmiseks kuni
500 000 eurot Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli investeeringu kulude katteks. Investeeringumahu
suurenemine on tingitud mitmetest asjaoludest:
lammutamise käigus ilmnenud vana hoone ehituspraagi likvideerimine, saali mädanenud laetalade
vahetus, hiljem selgunud vajadus tuletõrje veevõtureservuaari rajamiseks ja aula tuleohutusnõuete
täitmiseks, mitmeid kordi kallinenud sisustuse hange
jne.
• Volikogu võttis vastu otsuse „Sääritsa külas Ansu
maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine“.
• Kuulanud ära hariduskomisjoni esimehe GreteStina Haaristo ettekande otsustas volikogu kehtestada
Kolkja Lasteaed-Põhikooli põhimääruse.
• Volikogu otsustas anda välja määruse „Peipsiääre
valla huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise
toetuse taotlemise kord“.
• Volikogu otsustas asutada Kallaste linna kultuurielu
ja vaba aja veetmise teenuste korraldamiseks ning
arendamiseks sihtasutus Kallaste Arendus ja kinnitas
selle põhikirja. Sihtasutus Kallaste Arendus juhatuse
liikmeks kinnitati Jekaterina Tõlnikova ning nõukogu
liikmeteks Aleksander Širokov, Peeter Kiuru, Malle
Hilpus, Kadi Ploom ja Irina Orlova.
Volikogu istungi materjalidega on põhjalikumalt
võimalik tutvuda valla kodulehel.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

Vallavalitsuse istung 17.12.2019
• Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus Parkla
kinnistule kaupluse püstitamiseks, Matjama külas Kaera
kinnistule elamu püstitamiseks, Põdra külas Kivileiu kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Ranna külas Radase kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati järgmised projekteerimistingimused: Metsmaasika
kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks, Assikvere külas Mikora kinnistule päikeseelektrijaama projekti
koostamiseks, Haavakivi külas Pajusori kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks, Põdra külas Juuli kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks.
• Nõustuti Kodavere külas asuva Kurepesa katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Nina külas Pikk tn 10 kinnistule juurde erastatava
maaüksuse koha- aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald
Nina küla Pikk tn 10a, sihtotstarbeks 100% elamumaa ning
nõustuti selle erastamisega.
• Määrati Nina külas Pikk tn 18 kinnistule juurde erastatava
maaüksuse koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald
Nina küla Pikk tn 18a, sihtotstarbeks 100% elamumaa ning
nõustuti selle erastamisega.
•Määrati Nina külas Saare kinnistule juurde erastatava
maaüksuse koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald
Nina küla Väike-Saare, sihtotstarbeks 100% elamumaa ning
nõustuti selle erastamisega.
• Muudeti Kolkja alevikus asuva Suur tee 63 katastriüksuse
olemasolevat sihtotstarvet ja määrata uueks sihtotstarbeks
50% elamumaa ja 50% ärimaa.
• Rahuldati 6 taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta ja üks taotlus jäeti rahuldamata.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja toetuslepingu alusel esitatud
aruanne Krolli kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamise
kohta Matjama külas.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja toetuslepingu alusel esitatud
aruanne Vahtramäe talu salvkaevu ja veetrassi rajamise kohta
Matjama külas.
• Tunnistada avatud hankemenetlusega riigihankes „Alatskivi
Põhikooli sisustus“ IV osa edukaks pakkuja AS Sunorek.
• Tunnistati valla lehe Peipsiääre Teataja väljaandmiseks
koos kojukandega korraldatud pakkumismenetluses edukaks OÜ Vali Press pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus, maksumusega 1194 eurot ilma käibemaksuta.
• Tunnistati Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Pala külas asuva „Väike-Sepa“ kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku
kirjaliku enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud
OÜ Pala Farmer, kes vastab avaliku kirjaliku enampakkumise
osavõtjale kehtestatud nõuetele ja on enampakkumise tingimustega nõustunud ning kes on teinud pakkumuse summas
2007 eurot.
• Pikendati kahte munitsipaaleluruumi üürilepingut, pikendati
seitset sotsiaaleluruumi üürilepingut, otsustati üürile anda
üks sotsiaaleluruum.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest
puudujääva osa rahastamine.
• Ühel korral jäeti sotsiaaltoetuse taotlus rahuldamata.
• Määrati kriisitoetust.
• Viiel korral määrati ühekordset huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetust.
• Kinnitati Kallaste Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosseis
2019/2020. õppeaastaks.
• Muudeti Kallaste Lasteaed-Põhikooli struktuuri alates
01.01.2020.

• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse huvihariduse, noorsootöö
ja sporditegevuste valdkonna hallatavate asutuste struktuuri.

Vallavalitsuse istung 06.01.2020

• Väljastati järgmised ehitusload: Koosa külas Kingumäe
kinnistule puurkaevu rajamiseks, Vara külas Sepamäe
kinnistule Vara saeveski administratiivhoone püstitamiseks,
Paisjärve kinnistule virgestusala rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Naelavere külas
Pühamäe kinnistul elamu kasutusele võtmiseks ja Tagumaa
külas Puusepa kinnistul talu abihoone kasutusele võtmiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Kusma külas Õuenurga
kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Anti välja korraldus „Avalikes huvides vajaliku alajaama ja
maakaabelliini rajamiseks sundvalduse seadmine“, millega
seati Lahepera külas, reformimata maaüksusele, mis piirneb
Pärna ja Kabeli katastriüksustega, kasutusõiguse ala suurus
on 40 m², Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus avalikes huvides
vajaliku alajaama ja maakaabelliini rajamiseks.
• Anti välja korraldus „Avalikes huvides vajaliku õhuliini rajamiseks sundvalduse seadmine Pääsukese kinnistule“, millega
seati Rootsiküla külas Pääsukese kinnistule kasutusõiguse ala
suurus on 258 m², Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus avalikes
huvides vajaliku õhuliini rajamiseks.
• Jäeti rahuldamata taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja toetuslepingu alusel esitatud
aruanne Allika talu septiku ja imbväljaku rajamise kohta Ätte
külas.
• Muudeti Alatskivi alevikus asuva Parkla katastriüksuse senist
koha-aadressi ning määrati uueks koha-aadressiksTartumaa
Peipsiääre vald Alatskivi alevik Lossi tn 1a, katastritunnus
12601:001:0211.
• Nõustuti Sääritsa külas asuva Urmja katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Passi külas asuva vaba metsamaa erastamisega.
• Otsustati korraldada riigihange „Investeerimislaenu
võtmine“ avatud lihtmenetlusena.
• Otsustati pikendada munitsipaaleluruumi üürilepingut.
• Kinnitati Vara noortekeskuse, Kallaste avatud noortekeskuse,
Peipsiääre noortekeskuse lahtiolekuajad.
• Kinnitati Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse määramise hindamiskomisjoni koosseis.
• Vaadati läbi eraisiku avaldus tänavavalgustuse paigaldamiseks Nina külas Pikal tänaval – otsustati kõigi valitsuse
liikmete nõusolekul avaldust mitte rahuldada eelarveliste
vahendite puudumise tõttu. Kõnealuse avalduse rahuldamine
saab kõne alla tulla ainult juhul, kui avaneb võimalus neid töid
teha projektipõhiselt.
• Vaadati läbi MTÜ Pala Tuletõrje Seltsi taotlus Pala külas
asuva Tiigiääre kinnistu omandamiseks Päästedepoo rajamise eesmärgil. Otsustati kõigi valitsuse liikmete nõusolekul
suunata taotlus volikogu majanduskomisjonile ettepanekuga
kaaluda hoonestusõiguse seadmist kõnealusele kinnistule.
• Vaadati läbi eraisiku taotlus Undi külas asuva Nirgi kinnistu
otsustuskorras omandamiseks hinnaga 4000 eurot – otsustati
kõigi valitsuse liikmete nõusolekul suunata taotlus volikogu
majanduskomisjonile ettepanekuga kinnistu otsustuskorras
võõrandada.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

AMETLIKUD TEATED

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISEST JA AVALIK VÄLJAPANEK

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

18.12.2019 on vastu võetud Ansu kinnistu, katastritunnus 57601:001:0044, asukoht Sääritsa küla Peipsiääre vald,
detailplaneering.
Detailplaneeringu käigus määratakse maakasutustingimused ja maa-ala ehitusõigus, piiritletakse hoonestusala,
määratakse maa sihtotstarve, haljastuse põhimõtted, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Lisaks soovitakse vähendada ranna
või kalda ehituskeeluvööndit 45 meetrile. Planeeritava ala pindala on 5500 m2. Planeeritava tegevuse realiseerimisel
ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.
Detailplaneering muudab Pala valla üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

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.

Detailplaneeringule on võimalik arvamust/seisukohta avaldada kirjalikult 20.01.2020–19.02.2020 e-posti aadressil
vald@peipsivald.ee või Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201.
Avalik arutelu toimub 22.04.2019 21.02.2020 kell 10.00, kohaks Peipsiääre Vallavalitsus Tartu mnt 4,
Alatskivi alevik.
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Peipsimaa – tõusev täht Eesti turismimaastikul
Peipsimaa arendamisega on tegeletud juba kümme aastat ja sihtkoht on
edukalt kaardile toodud.
Kaks aastat tagasi hakkasid
ka Peipsimaa omavalitsused rohkem panustama
piirkonna arendamisele
ning nende rahastamisel
ja seminaride käigus valmis 2019. aasta alguses
Peipsimaa Arengustrateegia aastateks 2019–2030.
Messidel osalemine ja
trükiste koostamine on
loomulik osa piirkonna
tutvustamise protsessist
nii varamalt kui ka 2020.
aastal. 2020. aasta alguses
valmivad piirkonda tutvustavad infokaardid, mis
sisaldavad ca 200 ettevõtja kontaktinfot ja kaardi
tiraaž on 10 000 tk. Viide keelde on tõlgitud ka
Peipsimaa sündmuste kalendrid ning tutvustamiseks on valmimas kultuuri,
loodust ja toitu kätkevad
imagoloogilised trükised – ikka selleks, et viia
Peipsimaa endaga kaasa.
Samuti on Peipsimaa
esindatud oma boksiga
Adventure messil Leedus,
Balttour messil Lätis ja
Tourest messil Tallinnas.
Viimastel aastatel oleme
rohkem rõhku pannud
Saksamaa ja Venemaa reisikorraldajatega suhtlemisele erinevatel workshopidel.

AMETLIKUD TEATED

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB

avalikul kirjalikul enampakkumisel:

1. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 2-toalise
(krt 2) korteriomandi (56,7m2), registriosa nr 14009850,
katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 5000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot
2. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 3-toalise
(krt 3) korteriomandi (74,0m2), registriosa nr 14009950,
katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 7500 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 750 eur

Varnja festival. 							

2020 esimene poolaasta hõlmab endas Peipsimaa
tutvustamist Moskva ja
Peterburi reisikorraldajate
workshopidel ning võõrustame reisikorraldajaid
Saksamaalt, Venemaalt ja
mujalt Euroopast. Aasta
teises pooles tutvustame
piirkonda Saksamaa reisikorraldajatele ja Baltic
Connectingul taas Aasia
ja USA reisikorraldajatele. Peipsimaa Turismil on
valmisolek võõrustada ka
EASi poolt tulevaid pressi- ja tootetutvustusreise
terve aasta vältel.
Uue projektina sai alustatud Forest Hikinguga,
mille raames valmib 1100
km Eestit ja Lätit ühendav
matkarada. Matkarada läbib Peipsimaad 270 km
ja 12 päeva vältel. 2020.

aastal valmib matkarada
tutvustav imagoloogiline trükis ja teejuht, mida
esitleme erinevatel turismimessidel. 2020. aasta
teises pooles paigaldatakse
matkarajale 30 piirkonna
infokaarti ja 150 matkaraja
viita.
Peipsimaa kõige põnevamaks projektiks on 2020.
a piirkonda paigaldatavad
nutipingid, mis on varustatud wifi, USB laadimise,
valgustuse, ekraaniga ja
Peipsimaa kaardiga. Pinkide visuaalse poole väljatöötamisel on arvestatud
piirkonna eripära ja pingi
toide tuleb päikesepaneelist. Peipsiääre valda paigaldatakse kaks nutipinki,
asukohtadega Alatskivi ja
Kallaste.

Projekti eesmärgiks
oli jäätmete ringlussevõtu
arendamine ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamine.
Projektiga viidi ellu
Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava
2018–2023 üks suurim investeering, Alatskivi jäätmejaama rajamine, mis aitab
kaasa riiklike strateegiate
ja kohalike omavalitsuste
ühise jäätmekava elluviimi-

sele. Avamine viibib seoses
jäätmeloa taotluse menetlusega. Jäätmejaam hakkab
tööle viiel päeval nädalas.
Vastav info avaldatakse valla kodulehel, FB-s ja valla
ajalehes. Jäätmejaamas hakatakse vastu võtma ainult
eelsorteeritud jäätmeid vana mööbel, elektroonikajäätmed, ehitusjäätmed,
erinevad pakendijäätmed,
ohtlikud jäätmed tekstiil

Foto: Tom Zuravljov

2020. a on Peipsi Järvefestivali esimene juubel ning sel aastal toimub
festival 11.–18.07. 2020.
Festivali raames külastatakse järgmiseid sadamaid: Vasknarva, Lohusuu,
Mustvee, Kolkja, Piirissaar,
Mehikoorma, Värska, Räpina. Festivalile on oodata silmapaistvaid esinejaid, põnevaid õpitubasid,
Peipsimaa kohalikke maitseid ja kindlasti uut ning
põnevat.
Peipsimaa 2020. aasta
lõpetame traditsiooniks
saanud Arengufoorumiga,
kus teist korda tunnustame
tublisid inimesi Peipsimaa
kuldkaladega.
Kadi Ploom

MTÜ Peipsimaa
Turism juhataja

Valminud on Alatskivi jäätmejaam

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
toetatud projekt "Alatskivi
jäätmejaama rajamine" on
ellu viidud ajavahemikul
märts 2019 – november
2019. Projekti rahastati
Euroopa Regionaalareng u Fo n d i va h e n d i t e s t
168 777,67 euroga, millele
lisandus valla omafinantseering 56 260,49 eurot.
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IDEEDE TEISIPÄEV KUI ETTEVÕTJATE KOHTUMISPAIK
4.veebruaril, SPARK Demo keskuses

jms. Tasu eest võetakse vastu suuremõõtmelisi (vana
mööbel, valamud jms)
jäätmeid ja ehitusjäätmeid
(sealhulgas eterniit).
Jälgige infot!
Maimu Arro

keskkonnaspetsialist

Ideede Teisipäev on valdkondade ülese kohtumisõhtuga juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning
arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle.
Seekord tuleb rääkima Tartust pärit JAANUS TAMM - sari-ettevõtja ja tehnoloogiaentusiast, 2006.a. loodud tehnoloogiaettevõte Defendec OÜ
tegevjuht ja üks asutajatest. Ettevõtte tehnoloogiad on kasutusel Kagu-Eestis Venemaa piiril, Kesk-Aasia, Lähis-Idas ja Aafrikas ning koostööd on
tehtud maailma eripaigus ka suurimate USA kaitsetööstusfirmadega.
Jaanus kui oma ettevõtte peamine “müügimees”, jagab oma kogemusi rahvusvahelisest müügist, läbirääkimiste pidamisest:
✨Mis on pika müügiprotsessi puhul oluline?
✨Mis tagab edu läbirääkimistel?
✨Müügiprotsessi juhtmine
✨Millele tuleb tähelepanu pöörata uuele turule sisenemisel?
Üritus on tasuta, eelneva registreerimisega. Vaata rohkem infot Tartu Ärinõuandla kodulehelt.

ETTEVÕTJA – OSALE MESSIKÜLASTUSEL, KONTAKTREISIL!
Soovid külastada oma valdkonna messi, laiendada seeläbi silmaringi, saada uusi kontakte,
sh ka vahetada kogemusi teiste sama valdkonna Eesti ettevõtjatega?
Maakondlike arenduskeskuste võrgustik korraldab 10 külastust erinevate valdkondade rahvusvahelistele
messidele üle Euroopa.Külastuse puhul kaetakse iga osaleja kulud kuni 50% ulatuses (sh lend, majutus).
Gruppide suurused iga kontaktreisi puhul on erinevad.
Vaata lähem info järgmiselt lingilt: https://www.arenduskeskused.ee/ettevotete-messikulastused/
või Tartu Ärinõuandla kodulehelt: https://arinouandla.ee/ettevotja/messikulastused/
Kiirusta registreeruma - kohtade arv igal messikülastusel on piiratud!
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932

3. Tähemaa külas asuva Tünsasalu kinnistu, registriosa
nr 15306750, katastritunnus 58601:001:0469, suurus 19
644 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1500 eurot.
4. Põrgu külas asuva Männikuru kinnistu, registriosa
nr 15054250, katastritunnus 58601:001:0460, suurus
12 809 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 5000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot.
5. Koosa külas Elulõnga kinnistul asuva 1-toalise korteriomandi (31,5m2), registriosa nr 3319704, katastritunnus
86102:001:0165. Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot
ja tagatisraha 700 eurot.
6. Pala külas asuva „Pärnaõie” kinnistu, registriosa nr
2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus 3236
m². Maa sihtotstarve üldkasutatav maa. Alghind 2000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot.
7. Punikvere külas „Lepa“ kinnistu, registriosa nr
2940235, katastritunnus 57601:002:0205, suurus
2,39 ha. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 7000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot
8. Assikvere külas „Vahtramäe“ kinnistu, registriosa nr
2758535, katastritunnus 57602:001:0118, suurus 5896 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
9. Särgla külas asuva „Jõenurga“ kinnistu, registriosa
nr 13152750, katastritunnus 58601:001:0229, suurus
5004 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 30 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 3000 eurot.
10. Kargaja külas asuva „Viira“ kinnistu, registriosa nr
14583250, katastritunnus 58601:001:0391, suurus
10 525 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
11. Põldmaa külas asuva "Uue-Lombi“ kinnistu, registriosa nr 4845904, katastritunnus 86101:001:0080, suurus
12 406 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 25 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 2500 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007
SEB Pangas enne pakkumise esitamist.
Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul
pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse
jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud
tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus
Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi
alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga
„Õpetajate krt 2” ,„Õpetajate krt 3”,„Tünsasalu“,„Männikuru“,
„Elulõnga“ , „Pärnaõie“, „Lepa“, „Vahtramäe“, „Jõenurga“ või
„Viira“ või „Uue-Lombi“.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 14. veebruar 2020
kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell
10.15. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja
kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise
kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.
Pakkujal on kohustus tutvuda enne pakkumuse esitamist
müüdava varaga.
Info:
Peeter Kiuru tel 5393 2566
Kalmar Raudsepp tel 515 4875
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Naiskodukaitse jaoskond korraldas Palal Vara Maanaiste Seltsi
tegemisi
heategevusliku jõululoterii
Oleme oma jaoskonna
naistega osalenud mitmetes heategevuslikes projektides. Pala kultuurimaja
jõululaadal loterii korraldamine on muutunud meile traditsiooniks ja üheks
suuremaks ettevõtmiseks.
Väike statistika näitab, et
2013. aastal alustades kogusime 123 ühikut, tänavu
237. Inimesed on lahke
käega, heameelega annetatakse loteriile esemeid ja
toetatakse loosi ostmisega. Ka seekord annetasime
loterii tulu Tartu Maarja
tugikodule.
Naiskodukaitse PõhjaTartumaa jaoskond tänab
Sind lahke abi ja sooja
südame eest:
Ljubov Raimla, Sirje
Kotselainen, Heino Anderson, Marve Juursalu, Miia
Kasvandik, Eevi Treial,
Eha ja Raivo Saar, Meeme
Soieva, Külli Must, Reet
Korbelainen, Malle Leppik,
Kai Knude, Heli Rannamets, Jüri Põld, Peipsiääre
Vallavalitsus, Saku Õllete-

2020. aasta on juba omaseks saanud, enam ei eksi
aastanumbri kirjutamisega ja esimesed üritusedki on
juba toimunud. Üldjoontes on aasta tegevuskava läbi
mõeldud, ainult mõningad kuupäevad vajavad täpsustamist.
Alustasime TAM-i kontserdi kuulamisega Alatskivi
lossis, suvel vaatame Kolkjas „Serafima ja Bogdani „
etendust, sügisel kuulame Vara kirikus 20. korda toimuvat eakate päevale pühendatud kontserti. Loengudvestlusringid Marju Kõivupuuga ja Liina Pulgesega,
koostöö Vara kultuuritöötaja Aili Sauliga annab võimaluse osaleda erinevates toiduteemalistes õpitubades.
Õppesõitudel tutvume looduskauni Eestimaa, tegusate
inimeste ning erinevate seltsidega, räägime oma kodukandist ja tegevusest.
Mitte midagi uut siin päikese all! Ainult kohad ja
inimesed on uued ja huvitavad!
Oleme püüdnud arvestada ürituste korraldamisel
nädalapäevade ja kellaaegadega, et sobiks paljudele,
kes toimuvast on huvitatud.
Sisustatud ja kasutusloa saanud Vara Mõisaaidas
on esimesed üritused juba toimunud ning tagasiside
on positiivne – mõnus, hubane koht! Vara Mõisaaita on
reklaamitud Peipsi Toit Peipsimaa müügikataloogis ning
suveks on mõned ajad juba broneeritud.
Kel huvi, võtke ühendust!

has, Rando Logina ja Tartu
Õlletehas, Ekton Hulgikaubanduse OÜ, Juustupoisid
OÜ, Malle Hilpus Kallaste
apteek, MTÜ Pala Tuletõrje Selts, Alatskivi loss,
OÜ Bergy -Merike ja Sulev
Laumets, Piret Targamaa.
Ka iseendale peab pai
tegema. Aitäh, et taaskord
panid õla alla ja koos saime ilusa asjaga hakkama:
meie jaoskonna tublid
naised Liina Nisu, Agnes
Kivirand, Maire Kasvandik, Sirje Pärn-Jõgi, Mirje
Põld, Piret Kukk, Jaanika
Poolakese, Anu Värk, Katrin Varuson, Ave Kuslap,
Lily Hantson, Ulvi Tamm,
Aire Järve.
Hea sõna ja hea tegu
päästab sageli päeva.
KUULA, NÄE, MÕISTA!

Rahutaevast ja imelist
2020. aastat meile kõigile!
Margit Soieva

Naiskodukaitse Põhja
Tartumaa jaoskonna liige
heategevusliku loterii
korraldaja

Tartu Maarja tugikeskuses, tugikeskuse ja Naiskodukaitse
Põhja-Tartumaa jaoskonna esindajad.

Peipsiääre valla raamatukogud
kutsuvad osalema kahes
põnevas lugemise väljakutses!

E

simene väljakutse kannab nime
„ L u g emine ühe nd ab:
lugemissild Tartumaalt
Põhjamaadesse”. Väljakutse korraldajaks on
Tartumaa raamatukogud
ning selle ettevõtmisega kutsutakse lugejaid
pöörama tähelepanu just
põhjamaade kirjandusele
(Soome, Rootsi, Norra,
Taani, Island). Jaanuarist

T

eine väljakutse on
seotud sellega, et
2020. aasta on kuulutatud
rahvajuttude aastaks. Väljakutse „11x11” algatajaks
on Rahvakultuuri Keskuse
jutukool ning väljakutse
raames tuleb 11 kuu jooksul läbi lugeda 11 eesti
rahvajuttude kogumikku.
Rahvakultuuri Keskuse jutukool avaldab iga kuu 11.
kuupäeval ühe eesti rahvajuttude raamatu pealkirja.
See kogumik jääb nn "kuuraamatuks" – lugemiseks,
avastamiseks, üle lugemiseks, jutustamiseks. Esimeseks ehk jaanuarikuu
raamatuks on „Marjakobar
ja teisi setu muinasjutte". Väljakutses osalevaid

oktoobrini kestev väljakutse on põhjamaade
kirjandust tutvustav ja
meelde tuletav teekond,
mille jooksul on võimalik seigelda nii vanade
saagade karmis maailmas, nautida põhjamaade aegumatut klassikat,
lasta end haarata kirevatest muinaslugudest ja
mütoloogiast, uudistada
uuemaid põhjamaiseid

raamatuid võib jutustada
lastele, võtta lugemiseks
lasteaias, koolis ja emakeeletunnis või raamatukogus.
Samuti võivad vanemad
lapsed seda noorematele
lugeda. Kõik, kes soovivad väljakutses osaleda,
peaksid ennast registreerima aadressil valjakutse
11x11@gmail.com.
Samal aadressil oodatakse
iga kuu 5. kuupäevaks ka
lugejate muljeid loetud
raamatust („Marjakobara”
muljeid siis 5. veebruariks!). Kõigi kirjutajate
vahel loositakse välja kingitusi. Kingitused panevad
välja Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kirjandusmuuseum ja MTÜ Jutumaja.

autoreid ning elada kaasa
teravate süžeepööretega
kriminullidele. Ampluaa
on lai ning lugemist leiab
iga raamatusõber. Eesmärgiks on täiendada
oma lugemispagasit 50
põhjamaa autori teosega
(võib ka natuke vähem
või rohkem). 2020. aasta
novembris aset leidva
põhjamaade kirjanduse
nädala raames toimub

Väljakutse ideeautor ja
eestvedaja on Rahvakultuuri Keskuse suulise pärandi spetsialist ja
jutukooli eestvedaja Piret
Päär.

tublimate lugejate autasustamine. Väljakutsest
osavõtmiseks ning raamatusoovituste saamiseks
pöörduge oma kohalikku
raamatukokku.
Osalema on oodatud
nii lapsed kui täiskasvanud – virmaliste veiklemise saatel ning raamatulehtede krabinal otse
Põhjamaadesse!

Küsige rahvajuttude
kogumikke oma kohalikust raamatukogust!
Paneme üheskoos rahvajutud taas elama!
Peipsiääre raamatukogud

Sellest aastast kavatseme seltsiga astuda juba 10 aastat tegutsenud MTÜ Sibulatee liikmeks. Oleme kolmel
korral osalenud Sibulatee puhvetite päeval, meiega on
rahule jäädud ja soovitud jätkamist. Liikmelisus annab
toetuse ja nõu teistelt liikmetelt, osavõtu koolitustest ja
õppesõitudest ning informatsiooni paljudes küsimustes. Kindlasti muudab see seltsi tegevuse huvitavamaks.
Liis Zirkel
Vara MNS

VARA MAANAISTE SELTS
+372 513 5976
+372 528 4690
Tartumaa, Vara, Mõisaaida

Matkajate puhkekoht
Pere- ja kogukonnaüritused
Seminarid, õpitoad

Assikvere talud ja nende elanikud
jäädvustatakse trükisesse ja
salvestatakse videos
Assikvere Haridusselts esitas Kohaliku Omaalgatuse
programmi sügisvooru projekti „Assikvere piirkonna
elanikud ja talud” ja sai ka toetuse.
Selle raames tahame välja anda trükise, kus on kirjas Assikvere, Kokanurga ja Perametsa küla elamud ja
elanikud koos fotoga. Eesmärk on säilitada tulevastele
põlvedele andmed meie piirkonna elanike kohta. Kuna
andmekaitse seaduse järgi on isiku andmed kaitstud, siis
igal inimesel on õigus ise otsustada, kas ja mida ta oma
pere ja talu kohta avaldada soovib. Palun kõigil sellele
mõelda.
Lisaks trükisele on projektis planeeritud veel videosse
salvestada 10 talu või pere lood, kus elu on olnud vähemalt
100 aastat. Ka see osa nõuab igalt osalevalt perelt ettevalmistamist, millest kõnelda ja mida näidata.
Kogu projekt nõuab kogukonna ühist tööd, on töömahukas ja saame edukalt teos teha vaid ühiselt. Trükis
peab valmima juuli lõpuks ja materjal peaks olema koos
juuni lõpuks.
Helgi Vaga

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 1• Jaanuar 2020

Enesejuhtimise oskuse arendamine aitab
tõsta oma enesehinnangut

Enesejuhtimise koolitus Alatskivi lossis 07.01.2020. Foto: Piret Kaur

SA Innove rahastatud
projekti „Ettevõtlusõppe
ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus
07.01.2020 Alatskivi lossis
õpituba „Motivatsiooni- ja
enesejuhtimiskoolitus“,
mida juhendas koolitaja
Margo Mitt MTÜ-st Väärtuskoolitus. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja
9. klassi õpilased.

Tänapäeva töömaailmas hinnatakse töötajaid
mitte ainult nende tarkuse
ja kogemuse alusel, vaid ka
lähtuvalt sellest, kui hästi
nad tulevad toime iseenda
ja oma suhete juhtimisega.
Väärtustatakse aina enam
isiksust, initsiatiivikust,
paindlikkust, kohanemisvõimet, mõjukust jne.
Koolitaja rõhutas: “Sinu
elu on Sinu enese kätes

ja see on võimas tunne,
kui märkad, et mina ise
juhingi nii enda mõtteid,
tundeid kui kogu olemist.“
Enesejuhtimise oskuste
arendamine aitab inimestel saada rohkem ja mõjusamalt iseendaks, leida
harmooniat oma rollides
ning tõsta oma enesehinnangut. Enesejuhtimise
teema on tihedalt seotud
motivatsiooniga. Koolitaja
sõnas: „Ainus inimene, kes
Sind tegelikult motiveerida võib, oled Sa ise.“ Margo
Mitt tõi välja, et kui soovida
luua enda ümber paremat
maailma, ei tohiks keskenduda vigadele ja halvale, vaid peaks märkama
positiivset endas ja enda
ümber. Koolitusel anti häid
nõuandeid, et märgata ja
muuta oma suhtumist.
Arutleti teemadel, mis
on mind tegutsema panevaks jõuks ning mille
pärast pidurdun. Toimus
aktiivõpe, kus õpiti lihtsaid, kõigile jõukohaseid
enesejuhtimise praktilisi
võtteid. Kasutati grupitöid,
praktiliste situatsioonide
lahendamist ja erinevaid
loovmeetodeid.

Mõned mõtted õpilaste
tagasisidelehtedelt: „Sain
aru, et elu võib palju huvitavamaks muutuda, kui
ma proovin uut ja usun
endasse. Olla julgem, mitte
karta mugavustsoonist
välja minna. Teha kõike,
et eesmärgid saaksid täidetud. Ära hakka teisi järgi
tegema ning ära võrdle
ennast teistega. Kirjutan
rohkem asju üles, analüüsin ennast rohkem. Mõtle
positiivselt. Mõtle suurelt.
Väikesed sammud viivad
suurte tegudeni. Ei tohi
ennast alahinnata.“
Ettevõtlikkuse arendamise tegevused jätkuvad. 28.01.2020 toimus
Alatskivi lossis õpituba
„Idee starter“, mis on ka
ettevalmistus mais 2020
toimuvaks ideekonkursi
finaaliks.
Projekt on rahastatud
ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks
muutmiseks”.
Piret Kaur

Alatskivi kooli
ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

Alatskivi Kunstide kool jätkab muutuste lainel
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Juhan Liivi nim Alatskivi kool
liitus haridusprogrammiga
„Ettevõtlik kool“

Õpetajate ettekujutlus Alatskivi kooli õpilastest 03.01.2020
Ettevõtliku kooli rakendamise koolitusel.

Juhan Liivi nim Alatskivi kool kuulub alates
17.12.2019 võrgustikku „Ettevõtlik kool“. See on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe
integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programm toob
koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut,
arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad
loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja
arukas juhtimine. Ettevõtlikuks kujundab keskkond.
Ettevõtlikus koolis on õpetajate ülesandeks kaasata
lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse
nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest
endist. Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud
reaalse eluga.
Alatskivi kooli õpetajad läbisid 29.08.2019 „Ettevõtliku kooli“ baaskoolituse, mis tutvustas lisaväärtuse loomise võimalusi antud haridusprogrammi abil.
03.01.2020 toimunud „Ettevõtliku kooli“ rakendamise
koolitusel tutvustati, kuidas ettevõtlikkuse kaudu on
võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda
õppekava teemad päriseluga.
Piret Kaur

Alatskivi kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

Assikvere kandi tegemistest

Kooliaasta esimese nelja
kuu sisse jäi väga palju. Oli vanu harjumuspäraseid tegevusi kuid
ka palju uut ja erinevat.
Meie kooli õpilased
pakkusid erinevate esinemistega paljudele häid
ja meeldejäävaid elamusi:
esineti Alatskivi lossi jõuluturul, Peipsiveere hooldusravikeskuses, Tartu
k i r i ku ko n t s e r t i d e l j a
Kääpa OTTi jõululaadal.
Edukalt osaleti Wirkhausi noorte puhk- ja löökpillimängijate konkursil
ja jaanuari alguses võeti
osa Viljandis toimuvast
noorte pop-jazzmuusikute laager–festivalist
Koolijazz=Jazzikool. Esindamise ja esinemise eest
eriline tänu õpilastele: R
anel Pärn, Ruudi Suursild,
Lenna-Riin Oras, Teele
Pärn, Miia Marii Kiisel,
Markus Karusion, Grethel
Koch, Denis Petrov, Tarmo
Kivilo, Mia Charlot Peedo,
Eha Merin Nõmm, Daisi
Noormägi, Kristel Haldja
Tross, Hella Hildegard
Niitra, Karmen Kuusik,
Marta-Miina Noormägi,
Viktoria Luptova ja juhendajatele Made Ritsing,

Vallaku lühilugu "Maanaine". Mängivad E. Vaikmäe ja M. Nõmm.
				

Foto: Sirli Oras

Kuni kestab külakultuur,
seni väikese rahva vaim püsib suur (V. Osila)

Alatskivi Kunstide kooli Vara osakonna üritus Jõulujämm.

Karoliina Lorenz, Kalle
Kindel, Pille-Riin Aland
ning Kalle Loona.
Detsembris võeti poolaasta kokku arvestuste ja
kooli kontsertidega. Vara
kirikus astusid üles nüüdsest Alatskivi �unstide
kooli alla kuuluvad Vara
muusikaklasside õpilased.
Kõigi Alatskivi Kunstide kooli Vara osakonna
õpilased ja õpetajad said
kokku ühisüritusel Jõulujämm. Alatskivi lossis
peetud traditsioonilisel
jõulukontserdil esinesid
Alatskivi õpilased ja jõulumehe heakskiidul mindi
vaheajale.

2020. aasta jaanuarist
alustasid tööd tantsuosakonnas pop-tantsu erialal
Eerik Prigožev ja peotantsu erialal Jekaterina Tõlnikova. Erialadele oodatakse
juurde ka uusi osalejaid.
Pilliprojekti "Igal lapsel
oma pill 2019" abiga sai
Alatskivi Kunstide kooli
löökpillide eriala endale
uhiuue ksülofoni. Varemalt
häälestatud löökpill koolil
puudus ning aseaineks
kasutati süntesaatorit.
Jaanuarist jätkavad
Alatskivi Kunstide koolis huviringid: bändiring,
animatsiooniklubi, vokaalansambel helitehnika
töötuba. Huviringid oota-

Foto: Mikk Kirikal

vad uusi osalisi. Ringid toimuvad tänu huvihariduse
ja- tegevuse riigipoolsele
toetusele.
Teise poolaasta sisse
jääb veel palju põnevat:
uute ruumide valmimine,
kunstide kooli muusikaosakonna 30nes sünnipäev, erinevad esinemised,
arvestused ning eksamid..
Alatskivi Kunstide Kooli
sündmuste, huviringide
ja õppetegevusega saate
ennast kursis hoida kodulehel www.alatskivikunstidekool.ee.
Mikk Kirikal

Alatskivi Kunstide Kooli
direktor

Kuidas küll hoida elu piirkonnas, kus elanike arv väheneb? Niikaua kuni suudame hoida traditsioone ja tahame
ühiselt pidutseda, on tunne, et meie küla elab.
Aastalõpupidu 27. detsembril Assikvere seltsimajas tõi
kokku erinevad põlvkonnad. Tore on, et peole tulevad pered
koos lastega. Külateatri humoorikad lood olid seekord pärit
1937. aastal ilmunud kogumikust, mis oli mõeldud abiks
näiteringidele. Pillimeheks Ülle Kool Väägverest, kelle
lõõtspillilugude saatel tantsiti kikkapuud, reinlenderit,
valssi jt tantse. Oli tore külapidu! 21. detsembril oli meie
tantsurühm külaliseks Voore eakate jõulupeol.
2020. aastal on mitu tähtpäeva, mis vajavad Assikveres
märkimist. 15. augustil on kavas piirkonna 6. kokkutulek
ja folklooripäev toimub 20. korda. Folkooripäeva teemaks
on seekord „Kodavere rahva kiänulised tiid”. Kutsun siin
kõiki üles oma seiklusi meenutama ja ka neist kõnelema.
1992. aastal loodi Assikveres Halliku Hariduse Selts.
Seega täitub 100 aastat seltsitegevuse algusest Assikveres.
Tegutsema hakkasid puhkpilliorkester, näite-, rahvatantsuja maanoorte ring. Selle ajaga võrreldes on praeguseks
elanike arv oluliselt vähenenud. Oleme seni suutnud hoida
tegutsevana rahvatantsurühma ja külateatri. Külateatril
täitus 2019. a lõpus 10 aastat koostööst Ülle Meosega. Seda
tahame tähistada 14. märtsil.
Helgi Vaga
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Kolkja kooli digipöörased!

Kolkja kooli õpetajad seadsid juba augusti
kuus endale eesmärgid
ja võtsid vastu suure
väljakutse osaleda Hitsa
Digikiirendi programmis. Programmist sooviti
leida uusi huvitavaid
ideid, täiendada enda digioskusi ja leida julgust,
et oma õppetöös rohkem
digivahendeid kasutada.
Õpetajad osalesid
vastavalt enda senisele
kogemusele ja digipraktikale vastavas koolitusgrupis, kus haridustehnoloogi koostatud
koolituskavas oli arvestatud just meie kooli
võimalusi ja vajadusi.
Baaskoolituse kursustel alustati lihtsamate
võimalustega internetis: loosiratas, vaikuse
kontroll, liikumisvideod,
muusikariistadega mängimine, rütmimängud,
lipikute tegemine, jne.
Kiirelt tulid aga juurde
keerukamad keskkonnad. Rätsepakoolitusel
oli tase kõrgem ja õpiti
ise koostama oma õpiobjekti, plakateid ja tutvuti
erinevate keskkondadega, mis abiks õpetajale
tunni planeerimisel.

Projekti „Kodud tuleohutuks“
muudatused ning juhised
taotlejale perioodil
jaanuar 2020 – detsember 2020

Projekt „500 kodu tuleohutuks“ on selle nime all läbi saamas ning alustame uut
perioodi nimega „Kodud tuleohutuks“.
Taotlusvooru kestvus:
Taotlusvoor on avatud 1.01.2020– 29.02.2020. Taotluste menetlemine ja otsuste
tegemine toimub jooksvalt kuni 13.märts 2020.
Taotluse esitamine:
Toetust vajavad kodud tuleb läbi arutada Päästekeskuse poolse kontaktiga ning
teha ühised otsused sobivate kodude valimiseks. Päästeameti poolt on igale
omavalitsusele saadetud taotlusevorm, mis tuleb esitada digitaalallkirjastatuna
oma piirkonna Päästekeskusele hiljemalt 29.02.2020 kell 23.59.
Toetuse suurus:
Projekti toetuse summa ei ületa ühe taotluse ehk ühe objekti kohta 5000 eurot.

Kolkja kooli digipöörased. 				

Uusi teadmisi ja oskusi hakkasid õpetajad
juba koheselt rakendama
enda ainetunni läbiviimisel arvutiklassis. Nüüd
saavad õpilased koos
aineõpetusega omandada teadmisi ja oskusi
ka informaatika vallas.
Tänu õpetajate enesekoolitusele on tunnid
huvitavamad, õpetajad
enesekindlamad ja õpilased rõõmsamad. Kuna
tänapäeval ilma arvutioskuseta hästi hakkama

ei saa, siis õpilaste poolt
on huvi arvutitundide
vastu suur. Samuti meeldib õpilastel käia robootikatundides ja hea on
tõdeda, et koolitades
koolipere pakume õpilastele lisaks ainetundidele ka seda, mille vastu
neil endil huvi väga suur.
Programmi jooksul
koostati arendusprojekt „ Kolkja koolipere
kalender.“ kus õpilased
teevad pilte igast aastaajast, seejärel töötle-

Foto Aleksei Šlenduhhov

vad, koostavad kollaaži.
Lõpptulemuseks valmib
koolis enda õppeaasta
kalender.
Neljandal detsembril toimus Digikiirendi
programmi lõpuüritus
Vara põhikoolis. Meie
koolis sai eriauhinna
õpetaja Tatjana Lissova.
Palju õnne õpetajale
ja täname Vara Põhikooli
meid võõrustamast!
Kaire Dubolazov

Talv Pala lasteaias
Möödunud kuu ja
aasta kulminatsiooniks
kujunes lasteaias jõulude aeg koos kõige põneva ja armsaga, mis sinna juurde kuulub. Meie
juures käisid toredad
lapsevanemad – Roosi – Pärli ema ja Jakobi
ema, kes meisterdasid
vahvaid jõulukaunistusi
koos lastega. Tegime lasteaias hommikuti oma
päkapikukino ning vaatasime armsaid vanu
multikaid. Jõulumaal
olime sel aastal oma
kodupaigas – Pala noortekeskuse korraldatud
ülivahval päeval, kus
tädi Katrin meid oma
töödesse ja tegemistesse
põimis.
Jõulupeo aga pidasime pimedas, sest ilmataadil olid meiega omad
plaanid. Sõimerühm tegi
oma lustliku peo vaikselt, sest isegi klaver vajas mängimiseks elektrit. Hea, et jõuluvana
meil veel digitaalne ega
elektriline ei ole. Suurematel lastel oli jõululine
etendus eestlaste jõuludest vanal ajal – ega seal
tol ajalgi elektrit polnud.

Kultuurimajas oli aga
harilik klaver ning lapsed said õpitud laulud
uhkelt ära esitada. Ainult
et lastega õpitud rahvatantsud jäid sel korral
tantsimata, sest muusika
tarvis oleks ikka pidanud
elekter olema. Aga võibolla aastaid hiljem me
veel mäletame, et see oli
sel korral, kui vool ära
oli ...
Selle aasta jaanuar
ei ole siiani väga talve
moodi olnud, kuid lasteaialapsed on sellisestki
talvest võtnud kõik, mis
võtta andis. Sellel ainsamal päeval, mil lumi
maha sadas, kasutasime
kohe võimalust ja kelgutasime ning meisterdasime lumememmesid.
Jaanuari algul algas
vanemas rühmas mikroskoobi ja digiluubi nädal,
kus kõike, mida palja
silmaga ei näinud, said
äkki läbi suurenduste
nähtavaks. Koos õpiti
ühe silmaga vaatamist,
preparaatide mikroskoobi alla panemist ning tuttavaks said kõigi nahakonarused ning juuksedki.
Tiina Karu

Toetuse kinnitamine ja raha väljamaksed:
Toetuste saajad ja summad otsustab piirkondlik komisjon. Toetus makstakse
välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud summale, mis tehakse
taotlejale teatavaks hiljemalt 13.03.2020 kell 15.00.
Toetus makstakse välja koheselt peale lepingu sõlmimist.
Omafinantseering:
Toetuse taotlejal peab olema omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude
tasumise suutlikkus.
Projekti sihtrühm:
Inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama:
1) peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri
andmetel elama sellel pinnal;
või
2) on alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt
3 aastat ning on võimelised seda kirjalikult tõendama.
Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma:
♦ Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)
♦ Lastega pered, eelkõige lasterikkad
♦Puuetega inimesed
♦ Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
♦ Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud
tulekahju).
Antud projekti raames ei kasutata riiklikku eraldist järgmistel pindadel:
♦ Omavalitsuse sotsiaalpind, munitsipaalpinnad
♦ Rendipind
♦ Elamiskõlbmatud pinnad
Mida toetame:
♦ Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
♦ Vana küttekolde ja - seadme lammutamine ning uue ehitamine;
♦ Korstnapühkimise teenus;
♦ Esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti);
♦ Eksperthinnang;
♦Elektrisüsteemi parandamine;
♦ Elektriaudit;
♦ Gaasiseadmete parandamine;
♦ Uue gaasiseadme ehitus;
♦ Erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur,
puuetega inimeste erilahendused (kirjeldada järgmises lahtris);

Sõimerühm jõuluvanaga.

Foto: Tiina Karu

Toetuse saamise eeldused:
Toetust taotletaval kinnistul peab olema Päästeameti poolt tehtud kodunõustamine. Juhul, kui Te pole kindel, kas seda on tehtud või mitte, võtke
ühendust oma piirkonna komandopealiku või piirkonnajuhiga, kes Teid selles
küsimuses aitab.
Toetuse saaja esitab tulemuse saavutamist tõendavad dokumendid:
♦ Lõpparuanne (hiljemalt 30.11.2020);
♦ Kuludokumendid: arve, maksekorraldus, leping, hinnapakkumised, töö
üleandmisevastuvõtu akt;
♦ Pildid: pilt (või pildid) enne ja pärast kavandatud tööde lõpule viimist.
Kohanduse tegemise periood:
Kohandus peab olema teostatud projekti abikõlblikkuse perioodil.
Muutused kohanduste, kohandatavate ruumide või tegevuste osas
♦ Juhul kui projekti jooksul peaks muutuma kodude/kodus tehtavate tööde
loetelu, esitab toetuse saaja avalduse projekti muutmiseks;
♦Juhul, kui kohanduse teostamise käigus isik sureb, siis pooleliolev töö tuleb
teostada või vähemalt taastada eelnev olukorda ja see tegevus on abikõlblik.

Vanem rühm digiluubi ja mikroskoobiga uurimusnädalal.
				
Foto: Tiina Karu

Küsimuste, mõtete ja ettepanekute korral võtke ühendust
rutt.pirk@peipsivald.ee või (+372) 730 2375 (+372) 502 5231
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Päike ja teised tähed

Vana aasta lõpp ja uue
aasta algus on alati kiire
aeg. On palju tegevusi,
mida tuleb lõpetada või
alustada. Aga eelkõige
on see pühade aeg, mis
saabuvad üksteise järel
ja viivad meid atmosfääri,
mis on täis üllatusi, headust ja rõõmu.
Kolkja rahvamajas algas
pidude rivi laste peost.
Kuusepuu juurde kogunesid nii lapsed kui ka muinasjuttude tegelased. Koos
lauldi, tantsiti ja mängiti.
Meie pidu külastas ka jõuluvana. Peo külalistele näitas
Narva linna teater Ilmarine interaktiivset etendust
„Jõuluvana päkapikkude
külas“.
Uueaastaööl toimus traditsiooniline disko, kuhu
kogunes nii noorem kui ka
vanem põlvkond, selleks, et
uue aasta esimestel tundidel koos viibida. Muusika
mängis varaste hommikutundideni ja kui uskuda ütlust, et uue aasta veedad nii
nagu aastavahetuse vastu
võtsid, siis Kolkja ja ümbritsevate külade elanikke
ootab lõputu lõbutsemine parimate tantsulugude
rütmis.
Pidulik tants tõi meid
Vene jõulupeoni. 9. jaanuaril toimus rahvamajas emotsionaalne „Jõulud
pereringis“ üritus, mis oli
ette valmistatud koostöös
Kolkja lasteaia ja kooliga.
Koolilapsed laulsid kauneid laule, lasteaialapsed
valmistasid ette tantsud.
Tänapäevaste luuletuste
kõrval kostis ka vanaaja
rahvaluule. Aga kõige olulisem on see, et sellel päeval tundsime põlvkondade

Foto: Svetlana Podgornaja

Foto: Svetlana Podgornaja

ühinemist. Emad ja isad, vanaemad ja vanaisad võtsid
koos lastega osa mängudes
ja konkurssides. Võimalik
et selline ühinemine ongi
üks jõuluaja imedest. Peo
lõpetas imemaitsev õunakook, mis maitses nii hästi
et ei saanud ei öelda veel
ühele tükile. Selle jõulukoogi valmistasid meie jaoks
Kolkja kooli kokad Larisa
Filippova ja Ljudmila Katina. Omalt poolt tahaksin
veel eraldi tänada kooli
koorijuhti Marina Avdejevat ja lasteaia õpetajat
Ljudmila Remetsa, kes olid
abiks peo organiseerimisel.
Aga pidude karusell ei
lõppenud seal. Vene traditsioonide kohaselt kõik
päevad jõuludest (7.01)
kuni ristimiseni (19.01)

on pidulikud ning seega
jätkasime ka meie tähistamist. 10. jaanuaril toimus
rahvamaja saalis jõulupidu. Rahvast saabus peole
suurte gruppidena. Saalis
valitses lõbus meeleolu.
Tuju hoidsid üleval muusikud Narvast, Juri Šugurov
ja Grigori Grigarov. Seda,
et üritus kõigile osalejatele
meeldiks, juhtub harva,
kuid minu pooleaastase
töökogemuse jooksul kultuuritöötajana on see üritus saanud kõige rohkem
positiivset tagasisidet. Tänan iga peokülalist aplausi
ja soojade sõnade eest, see
on minu jaoks väga oluline.
Teie toetus innustab soovi
edasi töötada ja areneda,
teie naeratused toovad

Sai mängida traditsioonilisi jõulumänge segatuna
tänapäevaste mängudega.
Avatud oli pagaritöökoda,
kus sai küpsetada piparkooke ja neid kaunistada.
Kõik valmistatud asjad
said osalejad endale koju
kaasa võtta. Noorte omal
algatusel tegutses väike
kohvik, kust sai osta nende
endi tehtud küpsetisi ja
maiustusi.
Kultuurimaja ees pakkusid rõõmu Tamme ratsutalu lambad ja poni.
Heina krõmpsutavaid sõbralikke lambaid ja poni
said huvilised uudistada, paitada ja kallistada.
Samuti said kõik huvilised
teha poniga vankrisõitu.

Kuna jõuluvana ise kahjuks tulla ei saanud, oli ta
saatnud meile päkapikutüdruku Kertu. Koos temaga said huvilised mängida,
lustida, ajada juttu ja pildistada. Lõpuks said kõik
jõuluvana saadetud kingikotist väikese kingituse.
Kuus tundi möödus lennates. Loodame, et suutsime tegevusterohke, kuid
ilma lumeta jõulumaaga
pakkuda natukenegi jõulutunnet, mida me kõik
detsembris tunda soovisime. Aitäh kõikidele aktiivsetele osavõtjatele!
Täname suure abi eest
vabatahtlikke, kes aitasid kaasa ürituse ja töötubade õnnestumisele.
Suur tänu Tamme Ratsuta-

Pala Jõulumaa

Lõppenud aasta 13.
detsembril toimus Pala
kultuurimajas juba kuuendat korda Pala Jõulumaa.
Oodatud olid kõik huvilised alates kõige pisematest kuni vanaemadevanaisadeni. Jõulumaal
oli see aasta rekordarv
külastajaid (ligikaudu 140
osalejat Pala piirkonnast).
Jõulumaa töötoad ja meelelahutus olid külastajatele
tasuta. Meisterdada sai
jõulupärgi, jõulukaarte,
küünlalaternaid, põhjapõtru, ingleid, lumememmesid, lõngast käepaelu,
keerata ja kaunistada kärjelehtedest küünlaid, teha
kuivainetest ja pärlitest
kuuseehteid, voltida ning
kaunistada käsitöökarpe.

mulle suurt rõõmu. Tänan
teid selle eest!
13. jaanuaril lõpetasime
pidude tsükli kontserdiga
eakatele inimestele. Sellel
päeval astusid rahvamaja
lavalaudadele Oduvantšiki
ansambli esinejad Valga
linnast. Pidu oli hea näide
sellest, kuidas inimesed
soovivad elada huvitavat ja
sündmusi täis ning loomingulist elu. Kõik esinejad,
kes tulid meile sellel päeval
külla, on ka ise pensionärid,
aga vaatamata eluraskustele ja tervislikule olukorrale
leiavad nad aega, et laulda
ja tantsida ning sellega
rõõmustada nii ennast kui
ka teisi. Kohtumine oli imeliselt soe. Pärast kontserti
pakuti tee kõrvale Peipsiääre piirkonna traditsioonilisi sibulapirukaid ning kõik
laulsid oma lemmiklaule.
Jõulud saabusid sel aastal lõbusalt ja helgelt, peotuju ei rikkunud isegi lume
puudumine ning ebatavaliselt soe ilm.
Pühadeaeg on küll möödas, kuid ees on ootamas
veel palju huvitavat.
Svetlana Podgornaja
Kolkja kultuuritöötaja

Foto: Katri-Liis Kangro

lule, Pala kultuurimajale ja
Peipsiääre vallale.
Üritust rahastas rahandusministeerium Kohaliku
Omaalgatuse programmi
vahenditest.
Ilusat uut aastat kõigile!
Katrin Riibak

noorsootöötaja
Pala noortekeskus

Tarkuseterade kinnistumine.

Foto: Hanna-Mary Kägra

Vara põhikoolis algas uus aasta teaduslikult. Esmaspäeval, 13. jaanuaril, esitles Tartu Tähetorni kuraator
Janet Laidla 3.–5. klassidele haridusprogrammi „Päike
ja teised tähed“ ning selgitas 8.–9. klassidele, millega
tegeletakse Tartu observatooriumis.
Meie lapsed tuletasid meelde varasemaid teadmisi
ja avastasid palju uut. Päikeseta oleks elu maal võimatu, Põhjanaela järgi saab määrata põhja suunda,
heledaimad tähed Päikese naabruskonnas on Siirius
ja Veega.
Lapsed õppisid, et tähti liigitatakse suuruse, kuju,
raskuse, temperatuuri ja värvuse järgi. Saime teada, et
kõrgeima temperatuuriga tähed on sinised (40 000°K),
järgnevad helesinised, valged, kollased, oranžid ja
punased tähed. Päike on kollane täht temperatuuriga
5500°K.
Päikese mudelilt nägime, et Päikesel on kaks läbipaistvat kihti ja kroon (kiht), mida näeb päikesevarjutuse korral. Tähed on gaasikerad, mis koosnevad
peamiselt vesinikust ja heeliumist, vähesel määral
rauast, metallidest, kivimitest. Tänu Päikese termotuumareaktsioonidele eraldubki valgus ja soojus, mis teeb
elu maal võimalikuks. Valgus jõuab maale 8 minutiga.
Miljardite aastate pärast saab Päikese kütus otsa,
täht paisub ja plahvatab. Päikesest jääb alles väike
valge kääbustäht.
3.–5. klasside õpilased meisterdasid programmi
raames järjehoidjad, et kuuldud tarkuseterad kinnistuksid ja meelde jääksid.
8.–9. klasside õpilased kuulasid loengut „Kuu- ja
täheuurija öötöö ehk mida teevad astronoomid tegelikult?”
Astronoomias uuritakse universumit väga erinevate teleskoopidega ning kogutakse andmeid detektorite
abil. Galaktikate füüsika töörühm tegeleb galaktikate
struktuuri koostise uurimisega. Tähefüüsikud ammutavad teadmisi üksik- ja kaksiktähtedest, nii vaatluslikult kui teoreetiliselt.
Taimkatte, veekogude ja atmosfääri seisukorda
hinnatakse kaugseire abil. Arendatakse kosmosetehnoloogiat, näiteks Eesti satelliit EstCube. Astronoomide tööd toetavad füüsikud, geoloogid, insenerid,
programmeerijad, arstid jne.
Kuraator selgitas lähemalt astronoomi õppimisvõimalusi ja elukutset.
Kõigile osalejatele sai salapärane universum
mõistetavamaks ja tekkis huvi veelgi rohkem avastada. Aitäh kuraatorile ja Tartu Tähetorni programmi
korraldajatele!
Vallo Madar, Külli Merivee
Vara põhikooli õpetajad
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Spordiklubi Juku võistkond lõpetas 2019 Eesti
karikavõistlused käsipallis 5. kohaga
14.–15. detsembril osalesid oma aasta viimasel võistlustel Alatskivi
spordiklubi Juku käsipallipoisid. D-vanuseklassis
2007 ja hiljem sündinute
võistkonnaga mängiti Eesti
karikavõistlustel finaalturniiril 1.–6. kohtadele
Kehra spordihoones. Kehras mängiti kokku viis
mängu. Finaalturniiri avamängus kaotati kindlalt
10:18 tulevasele karikavõitjale Põlva Spordikool
1 meeskonnale, pärast
mida tehti mängust mõned järeldused ning teises
mängus HC Pärnu/Paikuse
eakaaslastele hakati küll
kõvasti vastu, kuid mängu
lõpp kuulus siiski vastastele. Juku poisid kaotasid
tasavägise mängu lõpuks
13:15. Päeva kolmandas
mängus poiste jaks rauges
ning kohalike HC Kehra
poiste võistkonna vastu
tuli vastu võtta suur 14:27
kaotus. Teine võistluspäev
algas spordiklubi Juku käsipallipoistele edukalt kui
alistati Tallinna Käsipal-

Eesti Käsipalliliit tunnustas
Alatskivi rannakäsipalli etapi
korraldust
Eesti käsipalli karikafinaali raames kuulutati välja
2019. aasta parimad erinevates kategooriates. Eesti
Käsipalliliit (EKL) võtab parimate nomineerimisel ja
valimistel arvesse kõigi arvamust. Lõplik tulemus selgub
avalike ehk fännide häälte, käsipalliklubide seisukohtade
ning EKL-i juhatusepoolse hinnangu tulemusena. Teiste seas sai tunnustuse osaliseks "Aasta käsipalliüritus
Eestis" kategoorias spordiklubi Juku eestvedamisel
korraldatud suvine Alatskivi rannakäsipalli etapp,
kus osales erinevates vanustes kokku 32 võistkonda.
Uudis täismahus loetav: https://sport.err.ee/
Priit Allikivi

Peipsiääre valla sporditööspetsialist

Spordiklubi Juku võistkond lõpetas 2019 Eesti karikavõistlused käsipallis 5. kohaga.

liakadeemia eakaaslased
19:15 Võistluste viimases
mängus võideldi kõvasti HC Tallinn/Mustamäe
võistkonna vastu, kuid
mängu enda kasuks ei suudetud kallutada ning mäng
kaotati 11:15. Ühe võidu
ja nelja kaotusega lõpetati
12 võistkonna osalusega
2019 Eesti karikavõistlu-

sed väärtusliku 5. kohaga. Alatskivi spordiklubi
Juku võistkonna parimaks
tunnistati Uku Suursild.
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnas 2019. aasta
käsipalli Eesti karikavõistlustel mängisid Alvar Must,
Uku Suursild, Mairold Nikitkin, Martin Nikitkin,
Kaur Kruusaauk, Ranel

Foto Priit Allikivi

Pärn, Venriko Vulf, Mathias
Alois Katsan, Ruudi Suursild ja Kristjan Punder.
Käsipallipoiste võistlused
jätkuvad juba uuel aastal
2020 Eesti meistrivõistluste mängudega.

Alanud aasta esimesed
turniirid tõid taas FC Peipsi
United Juniorile medaleid

Priit Allikivi

Peipsiääre valla sporditööspetsialist

FC Peipsi United juunior jalgpallipoisid alustasid
sisehooaja turniiridega
Sisehooaega alustati
9.11.2019 FC Elva Indoor
Cupil osalemisega 2010. a
sündinud poiste turniiriga. Kuna saaliturniire varem mängitud ei olnud, siis
Futsali pall ja sisetingimused tahtsid veel harjutamist.
Poisid saavutasid sellel turniiril 11. koha, kokku osales
Cupil 12 võistkonda. Juba
järgmisel hommikul pidid
poisid end kokku võtma ja
sõitsime sama vanusegrupiga SK 10 Premium Cupile,
mis toimus Lähtel. Sellel
turniiril saavutati 5. koht,
kokku osales 8 võistkonda.
23.11.2019 osaleti
FC Elva Indoor Cupil, seeFoto: Helja Laumets
kord aga kõige väiksema- FC Peipsi United juunior jalgpallipoisid alustasid sisehooaja turniiridega.
te palluritega ehk 2011. a ges sõit jällegi Lähte Cupile valiti seekord aga Kevin mängud 1.–4. koha peale.
sündinud poiste arvestuses. 2009. a sündinud poiste tur- Laurisoo.
Seda julgust ja tahtejõudu,
Auväärne 6. koht kuulus niirile. Tasavägises heitluses
08.11.2019 käivitati auto mida teisel päeval nägime, ei
FC Peipsi United Juniorile. tuli leppida 4. kohaga.
mootorid ja suund võeti saa lihtsalt sõnadega kirjelKokku osales 12 võistkonda.
07.12.2019 toimus Elva taas Lähtele, kus mängiti dada. Kahjuks aga tuli vastu
Taas istusid poisid ja Indoor Cup 2009. a sünd. 2011. a sünd. poiste Läh- võtta 4. koht. Nagu poisid ise
nende tublid lapsevanemad poiste arvestuses. Selle tur- te Premium Cupi. Kõige peale turniiri ütlesid: “Nii
juba järgmisel hommikul niiri poisid võitsid, lisaks nooremad poisid mängisid vähe jäi medalist puudu“.
autodesse ja sõita tuli Saue- veel turniiri parima kait- eriti tublilt, löödi mitmeid
Kolme erineva vanusele, kus toimus Saue valla semängija tiitli ning enim väravaid ja võideldi lõpuni. klassiga (2009–2011) on
Futsal Cup 2019. 2009. a väravaid löönud mängija Selle tulemusel saavutati viie nädalavahetuse jooksul
sündinud laste arvestuses tiitli! Kuldne medal kaelas 7. koht, kuigi enne viimase mängitud 9 turniiri.
tuli meil vastu võtta 4. koht. ja karikat kõrgele pea ko- mängu algust oli võimalus
Treener Vladimir FelKokku osales 10 võistkonda. hale tõstes juubeldas kogu tulla isegi medalile. Kokku tin võtab aastalõpu kokku
30.11.2019 võeti ette FC Peipsi United Juniori osales 10 võistkonda.
sõnadega: “Meie poisid on
reis Põltsamaale, kus män- perekond. Enim väravaid
14.–15.12. 2019 osa- parimad, kellega ma kunagi
giti 2009. a sündinud laste löönud mängija tiitli noppis les FC Peipsi United Junior töötanud olen." Ta tänab
arvestuses Põltsamaa Cup'il. seekord Peipsi ridades män- 2009. a sünd. poisid kahe- asjaosalisi ja lapsevanemaid
Kokku osales 10 võistkonda ginud Robert Mihhalevski, päevasel Dina Winter Cupil, usalduse, toetuse ning kaaja vaprad jalgpallurid saavu- kes alistas vastase värava- mis toimus Sillamäel. Oma saelamise eest!
tasid turniiril 6. koha.
vahi suisa 13. korral. Turnii- alagrupist väljuti võitjatena,
01.12.2019 hommikul ri parimaks kaitsemängijaks mis tagas teiseks päevaks
Olimar Laurisoo
koguneti taas ja nüüd kul-

FA Tartu Kalev Winter Cup. 			

Foto: Helja Laumets

11. jaanuaril 2020 mängis FC Peipsi United Junior FA
Tartu Kalev Winter Cupil 2009. aastal sündinud poiste
arvestuses. Kunstmuruhallis võideldi vapralt nii vastaste kui ka külmaga. Kogu see vaev tasus end aga kuhjaga
ära ja FC Peipsi United Junior poistele riputati kaela
2. koha medalid. FA Kalev Winter Cupil olid mängud väga
pingelised ja esikolmik selgus alles pärast viimast mängu,
mille Peipsi poisid võitsid tulemusega 6:1. Sellest mängust
sõltusid medalikohad: 1. koht FC Peipsi United Junior,
2. koht FC Elva ja 3. koht JK Põlva Lootos. Turniiri parimaks väravavahiks valiti FC Peipsi United puurilukk Sergei
Poljakov, kes lisaks heale väravavahitööle suutis ise lüüa
ka 5 väravat vastastele. Kuldmedalid kaelas ja karikas
kõrgel pea kohal, juubeldas kogu Peipsi pere!
Kolme turniiri peale kokku suudeti lüüa vastastele
49 väravat ja oma väravast tuli pall välja võtta kõigest
17 korral.
12. jaanuaril osaleti 2011. aastal sündinud poiste
arvestuses Põltsamaa Cupil ja paralleelselt 2010. aastal
sündinud poistega FA Tartu Kalev Winter Cupil. Meie
nooremad pallurid olid eriti tublid ja saavutasid Põltsamaa Cupil tubli 4. koha. Meeskonna parimaks mängijaks
valiti Kevin Opikov.
Treener kiidab poisse tubli tehtud töö eest ja ootab
oma hoolealustelt jätkuvat positiivset energiat ning suurt
väravatesadu! Suur tänu lapsevanematele, kelle poolehoid nii trennides kui ka turniiridel on imetlusväärne!
					

Olimar Laurisoo

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
01.02 kell 10 Pala kooli ümbruses
III Peipsiääre valla Talimängud 2020
12.02 kell 11 Vara kogukonnakeskuses
Peipsiääre valla koolispordi MV rahvastepallis 1.-3. kl
12.02 kell 19 Koosa rahvamajas
Peipsiääre valla mälumänguturniir II etapp		
16.02 kell 10 Vara kogukonnakeskuses
Tablooturniir korvpallis
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee
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Праздничный круговорот в Колкья
Конец одного года и
начало другого всегда
время сложное, перед
нами стоит множество
рабочих задач, которые
предстоит закончить
или наоборот начать. Но
прежде всего, для нас
это время праздников,
которые сменяют один
другой, вовлекая нас в
приятную атмосферу
радости, добра и чудес.
В Народном доме Колкья череда праздников
началась 20 декабря с
детского новогоднего
представления. У ёлки
собрались ребята и сказочные герои, вместе
пели, танцевали и, конечно, играли. К нам на
праздник заходил и Дед
Мороз. Для всех собравшихся театр «Ильмарине» (г. Нарва) показал интрактивный спектакль
«Дед Мороз в гостях у
гномов»
В новогоднюю ночь
состоялась традиционная дискотека, где собрался и стар и млад,
чтобы вместе встретить
и провести самые первые часы нового 2020-го
года. Музыка звучала
до утра, и если верно
говорят, что как новый
год встретишь – так его
и проведешь, то жителей Колкья и окрестных
деревень ожидает безудержное веселье в ритме
лучших танцевальных
композиций в течении
всего года.
Праздничный хоровод
привел нас к празднова-

нию русского Рождества.
9 января в Народном
доме прошло трогательное и эмоциональное мероприятие «Рождество
в кругу семьи», которое
было подготовлено совместно с детским садом и школой Колкья.
Школьники пели прекрасные песни, детский
сад подготовил танцы,
наряду с современными
рождественскими стихами звучали со сцены
и старинные колядки,
мы говорили об истории
Рождества и традициях
его празднования.
Но самое важное, что
в этот день мы ощутили
единение поколений:
мамы и папы, бабушки и
дедушки наравне с ребятами принимали участие
в играх и конкурсах. Наверное, это единение и
есть одно из Рождественских чудес.
А завершил праздник
традиционный яблочный пирог, который был
так вкусен, что не возможно было отказаться
от еще одного кусочка.
Рождественский пирог
испекли для нас школьные повара Лариса Филиппова и Людмила Катина.
Со своей стороны хотела отдельно поблагодарить руководителя
школьного хора Марину
Авдееву и учителя детского сада Людмилу Ремец, которые деятельно
откликнулись на идею
проведения подобно-

го праздника и оказали
всяческую поддержку
в реализации этого совместного мероприятия.
А праздничная карусель еще не остановилась, в русской традиции все дни от Рождества (7.01) до Крещения
(19.01) считаются праздничными, и мы продолжали праздновать.
10-го января в зрительном зале Народного
дома состоялась Рождественская вечеринка. Люди приходили на
праздник целыми компаниями. В зале царили
шутки и веселье, ну а
создавать праздничную
атмосферу мне помогали музыкант из города
Нарва Юрий Шугуров
и DJ из Тарту Григорий
Григоров.
Наверное, редко получаются такие мероприятия, где культурный работник сумел бы угодить
всем, пожалуй, и сейчас
я не стану говорить обо
всех, но могу с уверенностью сказать, что этот
праздник собрал самое
большое количество
положительных отзывов за мою полугодовую
историю работы на этом
месте.
И мне бы хотелось
здесь, со страниц газеты
поблагодарить каждого
неравнодушного зрителя за те аплодисменты,
за добрые слова, которые вы мне дарите. Для
меня это очень важно.
Ваша поддержка рождает
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фото Светлана Подгоная

желание работать и развиваться, ваши улыбки
дарят мне мгновения
профессионального счастья. Спасибо вам за это!
И наконец, 13-го января мы завершили праздничный круговорот святочным концертом для
пожилых людей. В этот
день на сцену Народного
дома вышли участники
ансамбля «Одуванчики»
(г. Валга). И это был прекрасный пример того,
как люди , желая жить
интересной, насыщенной жизнью, стараются
творить ее своими силами. В этот день все
артисты были уже пенсионерами, но не взирая на
жизненные сложности,
проблемы со здоровьем
и прочее они находят
время и силы, чтобы петь
и танцевать и радуют
этим не только себя, но
и других.

Встреча получилась
удивительно теплой, после концерта мы за чашкой чая угощали гостей
традиционными д ля
Причудья пирожками с
луком, и все вместе пели
любимые песни.
Святки в этом году
выдались светлыми и
радостными, не смогло

фото Тийна Аигро

испортить их даже отсутствие снега и мороза.
И пусть эти праздничные дни уже позади, впереди нас ждет еще много
интересного.
С уважением и любовью, Культурный работник Колкья
СВЕТЛАНА ПОДГОНАЯ

Цифровые повороты школы Колкья

Учителя Колкьяской
школы и детского сада
в августе приняли участие в программе HITSA
DigiKiirendi. Целью программы DigiKiirendi
является поддержка
школьных педагогов в
использовании технологий при обучении и
содействие развитию
цифровых компетенций учащихся. В рамках
этой программы учителя поставили перед
собой цель развить свои
базовые навыки и приобрести смелость в использовании цифровых
технологий в учебном
процессе.
Курс обучения преп од а в а т е л е й н а ш е й
школы длился четыре
месяца. Педагогом-технологом HITSA были
созданы рабочие группы и разработан план
по обучению, который
учитывал предыдущий
опыт учителей, а также
возможности и потребности школы. Уже после

Foto: Aleksei Šlenduhhov

первых занятий учителя
начали внедрять полученные знания на своих
уроках, активно использовать компьютерный
класс, цифровые носители, мультимедийные
экраны, робототехнику.
Теперь ученики могут
приобретать знания и
навыки в области информатики и программирования наряду с
изучением основных
школьных предметов,
что делает обучение

более интересными и
увлекательным.
В рамках DigiKiirendi
для учащихся был разработан развивающий
проект “Календарь
школьной семьи”. Цель
проекта - развитие цифровых компетенций
учащихся. В этом году
ребята, используя цифровые средства, фотографируют вокруг школы природные объекты
в разные времена года,
сохраняют и обрабаты-

вают фотографии, создают коллажи. Результатом проекта станет
собственный школьный
календарь на следующий учебный год.
Заключительное
м е р о п р и я т и е H I T SA
DigiKiirendi прошло в
школе Вара 4 декабря,
на котором отмечались лучшие работы с
использованием цифровых технологий. В
нашей школе награду
получила учитель английского языка Татьяна Лисова. Поздравляем
от всей души!
Хотим выразить благодарность руководителям и лекторам HITSA
DigiKiirendi за образовательно-технологическую поддержку, позволившую учителям
получить и развить знания в области цифровых
технологий.
МАРИНА АВДЕЕВА

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

Последнее в 2019 году заседание волостного совета
Пейпсияэре состоялось 18 декабря в Палаской основной
школе имени Анны Хаава. Собравшиеся ознакомились с
состоянием школьных помещений, а директор школы
Грете-Стина Хааристо рассказала о повседневных радостях и трудностях.
В повестку заседания волостного совета было включено
семь вопросов. Далее будет дан краткий обзор основных
тем, рассмотренных депутатами.
• Финансовый руководитель Мирье Пылд представила
объяснения относительно 3-го дополнительного бюджета
волости Пейпсияэре на 2019 год и ответила на вопросы
депутатов, после чего 3-й дополнительный бюджет был
утверждён волостным советом. Дополнительным бюджетом предусматрено увеличение доходов и расходов, связанных с основной деятельностью, на 7 992 евро, рост доходов
от инвестиций на 31 716 евро, увеличение инвестиционных
расходов на 71 575 евро, а также использование остатка
ликвидных запасов 2019 года в инвестиционных целях в
размере 39 859 евро.
• Волостной совет принял решение, согласно которому аудиторская проверка консолидированного бухгалтерского
отчёта волости Пейпсияэре за 2019, 2020 и 2021 гг. будет
заказана у фирмы Audiitorbüroo Fides OÜ.
• Волостной совет выдал волостному управлению Пейпсияэре разрешение на получение займа в размере до 500 000
евро для покрытия инвестиционных расходов, связанных
с ремонтными работами в Алатскивиской школе имени
Юхана Лийва. Увеличение объёма инвестиций обусловлено
рядом факторов: необходимостью ликвидации строительного мусора, который образовался при сносе обнаруженного в ходе работ старого здания; расходами на замену
прогнивших потолочных балок в зале; выявленной в ходе
ремонта потребностью в сооружении пожарного резервуара
для воды; расходами на выполнение требований пожарной
безопасности в актовом зале; результатами тендера на
приобретение школьной мебели, стоимость которой многократно превысила сумму запланированного бюджета, и
т. д.
• Принято решение «Утверждение детальной планировки
земельного участка Ансу в деревне Сяэритса и опубликование детальной планировки для всеобщего сведения».
•После выступления председателя комиссии по образованию Грете-Стины Хааристо волостной совет утвердил устав
Колкьяского детского сада — основной школы.
•Волостной совет издал постановление «Порядок ходатайствования о получении целевого пособия в сфере образования и деятельности по интересам в волости Пейпсяэре».
•Волостной совет принял решение о создании целевого
учреждения «Развитие Калласте» и утвердил устав данной организации. Главной задачей целевого учреждения
станет организация и развитие культурной жизни и услуг
в области досуга в городе Калласте. Членом правления целевого учреждения «Развитие Калласте» избрана Екатерина
Тыльникова, членами совета — Александр Широков, Пеэтер
Киуру, Малле Хилпус, Кади Плоом и Ирина Орлова.
Со всеми материалами заседания волостного совета можно
ознакомиться на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Завершено строительство станции
по приёму отходов в Алатскиви

Проект «Строительство станции по приёму
отходов в Алатскиви» был
реализован в период с марта по ноябрь 2019 г. при
финансовой поддержке
Центра инвестирования в
окружающую среду. Общая
сумма пособия из средств
Европейского фонда регионального развития составила 168 777,67 евро, доля
волостного самофинансирования — 56 260,49 евро.
Целью проекта стало развитие сферы переработки отходов и улучшение
результатов деятельности

по раздельному сбору отходов.
Проект строительства
алатскивиской станции по
переработке отходов входит в число крупнейших
инвестиций, запланированных в рамках совместного плана управления
отходами, утверждённого
волостями Йыгева, Муствеэ и Пейпсияэре на период 2018–2023 гг. Данный
проект способствует реализации государственных стратегий и целей совместной муниципальной
программы утилизации
отходов.

Открытие станции
задерживается в связи с
ходатайствованием о получении разрешения на
размещение отходов. Планируется, что станция по
приёму отходов будет открыта пять дней в неделю.
Соответствующая информация будет опубликована
на домашней странице
волости, в сети «Фейсбук»
и в волостной газете. На
месте будут приниматься
только предварительно
отсортированные отходы:
старая мебель, бытовая
электроника, строительные отходы, разные упа-

ковочные отходы, опасные
отходы, текстиль и т. д. За
утилизацию крупногабаритных отходов (старая
мебель, раковины и пр.) и
строительных отходов (в
том числе этернит) будет
взиматься установленная
плата.
Следите за информацией.
МАЙМУ АРРО

Изменение условий проекта «Сделаем дома
пожаробезопасными» и порядок ходатайствования
о пособии в 2020 г.

Проект «Сделаем пожаробезопасными 500 домов» подошёл
к завершению, и в наступившем году Спасательным департаментом был инициирован новый проект, получивший
название «Сделаем дома пожаробезопасными».
Период приёма ходатайств
Ходатайства принимаются в период с 1.01.2020 по
29.02.2020. Рассмотрение заявлений и принятие решений
о назначении пособия осуществляется в текущем порядке
и продлится до 13.03.2020.

Порядок приёма ходатайств
Дома, требующие инвестиций в области пожарной безопасности, должны быть согласованы с представителем
Спасательного департамента, после чего будут приняты
совместные решения об утверждении окончательного списка домов целевой группы. Все самоуправления получили
от Спасательного департамента бланк ходатайства, которое
следует заполнить, подписать электронной цифровой подписью и отослать в местное отделение Спасательного департамента не позднее 23 часов 59 минут 29 февраля 2020 г.
Размер пособия
Максимальная сумма пособия по одному ходатайству
(т. е. на один объект) составляет 5 000 евро.

Назначение пособия и условия выплаты
Решение о назначении пособия и о сумме поддержки по
конкретному ходатайству принимает региональная комиссия. Пособие выплачивается в сумме, указанной в решении
об удовлетворении ходатайства. Решение будет доведено
до сведения ходатайствующего не позднее 15:00 часов 13
марта 2020 г. Пособие выплачивается сразу после заключения договора.
Доля самофинансирования
Ходатайствующий должен иметь достаточные финансовые
возможности, чтобы обеспечить долю самофинансирования
и оплатить расходы, которые не покрываются по условиям
данного проекта.

Целевая группа проекта
Человек, в доме которого будут производиться работы
в рамках проекта:
1.должен быть собственником приводимого в порядок помещения согласно данным крепостной книги и проживать
по этому адресу, причём место жительство должно быть
соответствущим образом зарегистрировано в регистре
народонаселения или 2.он может быть лицом, постоянно
проживающим на данной жилплощади, если собственником недвижимости является его близкий родственник или
родственник супруга/супруги, который дал согласие на
постоянное проживание вышеупомянутого лица на этой
жилплощади в течение как минимум трёх последующих лет,
и это согласие можно воспроизвести в письменной форме.
Семейные хозяйства, являющиеся целевой группой
проекта:
█ домохозяйства с низким уровнем доходов (по оценке
местного самоуправления);
█ семьи с детьми, в первую очередь многодетные семьи;
█ люди с ограниченными возможностями;
█ пожилые люди, в первую очередь одинокие пенсионеры;

в качестве исключения может применяться индивидуальный подход (к примеру, если в семье некоторое время назад
произошло событие, значительно повлиявшее на финансовое состояние домохозяйства, а также после недавнего
пожара и т. п.).
В рамках данного проекта государственное пособие
нельзя использовать при совершении работ в следующих помещениях:
█ принадлежащие местному самоуправлению социальные
помещения, а также муниципальные помещения;
█ арендованные помещения;
█ помещения, непригодные для жизни.
█

Поддерживаемые виды деятельности:
ремонт имеющихся печей и отопительного оборудования;
█ демонтаж старых топок и отопительного оборудования с
последующей установкой новых систем отопления;
█ услуги по прочистке дымоходов;
█ приобретение первичных противопожарных средств
(установка датчиков дыма и угарного газа, огнетушитель);
█ экспертная оценка;
█ обновление электросистем;
█ электроаудит;
█ ремонт газового оборудования;
█ установка нового газового оборудования;
█ индивидуальные решения, такие как невоспламеняющееся
постельное бельё, температурные датчики, удовлетворение
особых потребностей людей с недостатками здоровья.
█

Предпосылки для назначения пособия
Пособие выделяется только для тех объектов недвижимости, где Спасательным департаментом был проведён домашний визит с сопутствующим консультированием. Если
у ходатайствующего нет уверенности в том, что это было
сделано, то дополнительную информацию можно получить,
связавшись с главой местной спасательной команды или
региональным руководителем спасательного центра.
Документы, которые получатель пособия обязан представить для подтверждения достигнутых результатов:
█ заключительный отчёт (не позднее 30.11.2020);
█ расходные документы: счета, платёжные поручения,
договора, ценовые предложения, акты приёма-сдачи работ;
█ фотографии, демонстрирующие состояние объекта до
начала запланированных работ и после их завершения.
Период выполнения работ
Все работы по повышению пожарной безопасности должны
быть выполнены в течение подпадающего под поддержку
периода проекта.

Внесение изменений в список выполняемых работ,
ремонтируемых помещений и видов деятельности:
█ если в ходе реализации проекта возникнет необходимость
изменить список домов или перечень производимых на
объекте работ, то получатель пособия должен подать соответствующее заявление для внесения изменений в проект;
█ если в период выполнения работ проживающее на данной
жилплощади лицо умрёт, то начатые работы следует довести до конца или хотя бы восстановить первоначальное
состояние, а связанные с этим выплаты можно зачесть в
расходы по проекту.

С вопросами, идеями и предложениями просим обращаться по
электронной почте rutt.pirk@peipsivald.ee или по телефону
(+372) 730 2375, (+372) 502 5231)
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Kokora Kandi Külaselts
rendib välja ruume:
• sünnipäevadeks,
• seminarideks,
• koolitusteks.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Olemas vajalik
tehnika ja kööginurk.
Info tel 5684 5020
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SÕBRAPÄEVA BALL
Alatskivi lossis
14. veebruaril
18:00-22:00
OOTAME KÕIKI PEIPSIÄÄRE VALLA KOOLIDE 6.-9. KLASSIDE ÕPILASI
KOHAL KA ÜLLATUSESINEJAD!

OSALEMISSOOVIST ANNA TEADA OMA KOOLI HUVIJUHILE
SISSEPÄÄS 2€

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 1• Jaanuar 2020

29. veebruaril
KALLASTE KESKVÄLJAKUL
ALGUSEGA KELL 9.00
9.00
10.00

11.00

12.00

13.00
22.00

LAADA AVAMINE / ОТКРЫТИЕ ЯРМАРКИ
1. VANAUSULISET SUHKRU KEETMISE ÕPITUBA /
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАРОВЕРЧЕСКОГО САХАРА
2. JÄÄAUGU PUURIMISE TÖÖTUBA PEIPSI JÄRVEL /
MАСТЕР-КЛАСС ПО БУРЕНИЮ ЛУНОК НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ
KARAKATTIDE PARAADI PIDULIK AVAMINE, kõikide paraadil osalevate
karakattide vahel loositakse välja talitelk Norfin Easy Ice /
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАРАДА КАРАКАТИЦ, между
всеми участниками парада, будет разыграна зимняя палатка
Norfin Easy Ice
TRADITSIOONILINE PEIPSIÄÄRE UHHAA / ТРАДИЦИОННАЯ ЧУДСКАЯ
УХА
KONTSERDI ALGUS, peaesineja Artjom Savitski / НАЧАЛО КОНЦЕРТА ,
выступать будет Артём Савицкий
OSAVÕTJATE AUTASUSTAMINE / НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
DISCO “DJ GREG” Pilet 2EUR / ДИСКО “DJ GREG” "Вход 2EUR

13
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ÕNNELA OÜ müüb kohalikku
mett ja mesindustooteid

Hind sõltub kogusest.

Kontakt Tarmo Eres 527 4339

KOPLIMETSAGRUPP OÜ
Roomikekskavaatoriga pakutavad teenused:
Kaevetööd
• Tiigid
• Kraavid/kuivenduskraavid
• Trassid
• Vundamendid
• ning kõik kaevetööga seonduv
Võsalõikus giljotiiniga
• Võsa eemaldamine põllumaadelt
• Võsa eemaldamne kraavidelt
• Võsa eemaldamne metsasihtidelt
• ning kõik võsalõikusega seonduv

Väiksemad lammutustööd

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

Jumalateenistused Alatskivi koguduse pastoraadis
pühapäeviti kell 12.30.

Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.

TÄHELEPANU!

EELK VARA BRIGITTA KOGUDUS
Pühapäeval, 9. veebruaril algusega kell 12 armulauaga
jumalateenistus.

Morte Matuseteenused

O T S I M E O M A T O R E DA S S E M E E S KO N DA
TÄIENDUST! KUI SOOVID OLLA SUUREPÄRANE
KLIENDITEENINDAJA VÕI PANNA ENNAST PROOVILE
MEIE KÖÖGIS KOKA AMETIS, OTSIME JUST SIND!
HUVI KORRAL NING LISAINFO SAAMISEKS
KIRJUTA VÕI HELISTA MEILE JULGELT
ALATSKIVIMOISATALL.EU VÕI TELEFONIL 5192 7540

Korraldame nii kirstu kui ka
krematooriumi matuseid.
Peipsiääre valla kodanikele
soodustused!

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

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

Matuse tervikpaketi
korral 20% allahindlus.
Järelmaksu võimalus.

kirstud alates 95 eurost.

Surnu korrastus

matusebüroos või ka näiteks soovi
korral kohalikus surnuaia kabelis.

Morte Matuseteenused
FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

DETSEMBER 2019/JAANUAR 2020
GLIKERIA VAVILOVA

MALL VAINO

02.06.1932–09.12.2019

10.10.1941–31.12.2019

LIIDIA ALAOJA

EVE MEOSTE

27.02.1929–10.12.3019

01.11.1961–31.12.2019

ALEKSANDRA
MAKARENKOVA

ROSALIA SEHVER
TATJANA JANUS

LEVNART RÄTSEP
12.04.1957–12.12.2019

TIINA METS

VALVE-LEONTINE
KORTS-LINDUS

17.01.1962–07.01.2020

04.04.1931–15.12.2019

10.04.1964–07.01.2020

GALINA PETUKHOVA

ZINAIDA ŠUKIENE

VELLO SALUMETS
12.09.1955–25.12.2019

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee,
see helendav rada,
see tähine kee...

ROSALIA SEHVER
22.05.1920 - 02.01.2020

Mälestame head sõpra.
Sügav kaastunne
omastele.
Helja, Silvi

22.05.1920–02.01.2020

17.01.1951–07.01.2020

23.11.1935–18.12.2019

Info tel 5660 8773

Veeta OÜ pakub tööd
kasvuhoonetöötajale.

Suur valik urne ja kirste,

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB

06.04.1935–10.12.2019

Peipsiääre vald, Sääritsa küla.

MARIKA UUSEN

22.02.1941–12.01.2020

HELJU VASSILA
02.06.1931–14.01.2020

Выражаем глубокое
соболезнование
Галине и Виктору
Цветковым в связи с
трагической потерей
сына СЕРГЕЯ
и его семьи.
Скорбим вместе
с вами.
Семья Поташенковых

97 ALMA RATMAN

BRAIT IND
21.12.2019
Vara piirkond

93 IVAN EVDOKIMENKO

94 ELLA-ELFRIDE VIIRMAA
94 MEERI KOOK
91 TATJANA KALBINA
90 VARVARA PRIGOŽEVA
88 LIA VADI
88 ANASTASIA RÕMAR

DMITRI STEPANOV
04.01.2020
Alatskivi piirkond

87 HELI-URSULA RANNAMETS

CRISTIN RAUDMÄE
10.01.2020
Pala piirkond

87 JELENA MAIER

87 VEERA AMBO
87 APOLINARIA KAZAKOVA
86 METTA PELSKA
86 MAHTA SALUSTE
86 VASSILI MAKARENKOV
85 LEIDA LEA
85 TATJANA KEDROVA
85 LEMBIT ARRO

KUULUTUSED

Müüa:
- karakatitsa VW Passati
baasil. Hind 2700.- Progress-2 paat, hind 450.- Kasse 430 paat, hind 850.Tel 5805 0201
Ostan vanemat eesti kunsti.
Sobivusel maksan ausat
hinda. Tel 5341 6769 või
info.lercon@gmail.com

Tunneme leinas kaasa ja aitame lähedase surma korral!

JAANUARIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
97 VELLA UPPUS

Tel 5805 0201.

EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

PALJU ÕNNE!

ARON-RIVO MURUMÄE
16.12.2019
Vara piirkond

SÄDE MARI REBAS
24.12.2019
Vara piirkond

Korstnapühkija Marko
Mesi puhastab Teie kodu
korstnad ja küttekolded.

EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

MORRIS TENS
03.12.2019
Koosa piirkond
DAVINA KOSTINA
08.12.2019
Koosa piirkond

Pakume veel lisaks metsamaterjalide väljavedu.

EELK ALATSKIVI KOGUDUS

UUED VALLAKODANIKUD

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

84 VEERA PUNGA
84 VIRVE SAAR
84 SASS HAINSOO
83 ASTA VÄRK
83 VAIKE ERES
83 VASSILI BOŽKO
82 RAISSA TOOMIK
82 ANFISSIA NIKIFOROVA
82 HIONIA AMELINA
82 ENDLA LIBLIK
82 FJODOR KREHHOV
82 VASSILI PODGORNÕI
81 LIDIA MOZZHUKHINA
80 EVI ROOTS
80 LAINE VOHLA
80 APOLINARIA BOGDANOVA

Avaldame kaastunnet
Heini Vassila
perekonnale kalli

EMA, VANAEMA,
VANAVANAEMA JA
ÄMMA

Müüa toorest küttepuud.
Transport hinnas.Võimalus
transportida kaugemale.
Lepp/haab/segapuu 34 €/rm
ja kask 38 €/rm.Metsakuiva
40 L halukotid 2 €.
Info 5373 3322, 569 9719.

75 POLINARIA KUŠANOVA
75 GENNADI GRIGOROV
75 REIN UIBO
70 MALLE SEMILARSKI
70 SAVVA KOHTOV
70 PJOTR PRUSSAKOV

Perekond Ainsoo
Peatskivilt ja
OÜ Magasitait kollektiiv

Соболезнуем всем
близким семьи
Цветковых!

80 ILMAR MUST

70 JEVGENIA PUZANOVA

surma puhul

Из жизни вы ушли
мгновенно.
В памяти
останетесь
навсегда.

80 NADEŽDA ŠLENDUHHOVA

70 REIN TEDER

Kadrina mõisa

Pullitall

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

Veebruarikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla
lehes, palume sellest teada anda
14.veebruariks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

