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Peipsi Järvefestival loob taas melu
Peipsi sadamates!

Järvefestival kui
intiimne kulgemine

Fotod Peipsimaa Turismi fotopangast

Järvefestivali kodulehelt
www.peipsifestival.ee.
Laevastik ootab
liituma

Juba viiendat aastat järjest leiab Peipsi järve
sadamates aset Järvefestival, mis toob kokku
nii kohaliku kogukonna
kui Peipsimaa külalised
ning tutvustab Peipsi
piirkonna ülipõnevat
kultuuripärandit.
Tänavune, järjekorras
juba V Peipsi Järvefestival
toimub 11. - 18. juulil, mil
kultuurilastiga laevad saabuvad 8 päeva vältel iga
päev uude sadamasse, kus
terve päeva jooksul toimuvad mõnusad kontserdid,
Peipsimaa kultuuripärandit
tutvustavad õpitoad ning
laadad, kus müüakse ainult
kohalikku toodangut.
Sarnaselt eelmistele aastatele saab festival avalöögi
Vasknarvas 11. juulil kell
17. Külaplatsil panevad

kohalikud inimesed püsti
müügiletid, lastele õpetatakse lodjamudelite valmistamist, veeohutust ja Peipsi
kalade meisterdamist.
Nendele õpitubadele lisaks saab teistes sadamates
osaleda ka mõlasurfi retkedel. Kui varem pole mõlasurfiga kokku puutunud,
siis ei ole see mingi takistus – kõik huvilised saavad
esmased surfivõtted kätte.
Festivali fookuses kala

Festivali peakorraldaja
Kadi Ploomi sõnul on tänavuse festivali fookuses
Peipsi kala ja seetõttu on
igas sadamas Peipsi kalatoitude õpituba, kus erinevad
meistrid õpetavad huvilistele, kuidas tinti fileerida, uhhaad keeta ja teisi
põnevaid nippe, mil moel

Peipsi kalast maitsvaid toite
valmistada.
„Peipsi köök on väga
põnev ja igal kohal on omad
toiduvalmistamisnipid, millest tänavusel festivalil on
võimalik saada ka hea ülevaade,“ lisas ta.
Järvefestivali laadad
on aga oodatud sündmused
nii kohalikele inimestele
kui ka festivali külalistele.
„Meil on väikeettevõtjad,
kes võtavad Järvefestivali
ajaks suisa puhkuse, et tulla oma toodangut müüma,
sest nende jaoks on oluline
festivalimelu ning vanade
tuttavatega kohtumine,“
lisas Kadi Ploom.
Sarnaselt eelmistele aastatele lõpetab igas sadamas
päeva erinev folkbänd, mis
astub lavale kell 20. Täpsemat infot, mis ansambel
kus esineb, saab vaadata

Festival liigub kultuurikoormaga sadamast sadamasse saatelaevastikuga
ning tänavu saavad ka huvilised laevastikuga liituda.
Festivali kodulehel
http://peipsifestival.ee/saatelaevastik saavad ennast
registreerida nii veesõidukite omanikud, kes soovivad
osaleda laevastikus kui ka
reisijad, kes tahavad vabade
reisijakohtade olemasolul
laevastikuga ühineda.
Reisihuvilistel tuleb kodulehel olevas ankeedis
märkida, millistel kuupäevadel soovitakse saatelaevastikus kaasa sõita ja
seejärel võtavad korraldajad
huvilistega juba otse ühendust. Laevastikku juhib traditsiooniliselt lodi Jõmmu,
kuhu on võimalik samuti
pileteid osta ja mis pakub
harukordset võimalust seilata Peipsi järvel.
Tänavusel festivalil alustavad laevastiku liikmed
päeva ühise hommikusöö-

giga, et seejärel sõita edasi
järgmisse sadamasse.
Kõik festivali üritused,
nagu kontserdid ja õpitoad
on külalistele tasuta, küll
on aga tasuline lodjasõit ja
reisimine saatelaevadel.

Neli aastat festivali korraldamise juures olnud Räpina Loomemaja juhataja
Leo Kütt rääkis, et tema
hinnangul on festival eelkõige
kogukonna pidu. „Eelkõige
just väiksemates kohtades
nagu Vasknarva või Kolkja
öeldakse meile, et tulge sagedamini,“ rääkis ta. „Nii
on põhjust lastel koju tulla,
kohalikul rahval omatehtud piirakaid ning käpikuid
müüa ning isetegevuslastel
ka esineda. See on rahvapidu
sõna otseses mõttes.“
Kuid loomulikult ei tähenda see, et külalised pole festivalile oodatud. Vastupidi,
kõik on oodatud ja mida aasta
edasi, seda rohkem külalisi
on avastanud läbi festivali
enese jaoks Peipsimaa põneva kultuuripärandi.
„Järvefestivali võiks iseloomustada sõnapaariga
intiimne kulgemine ja ka
tänavu ootame endaga kaasa
kulgema neid, kes soovivad
enese jaoks avastada Eesti
üht põnevamat piirkonda,“
ütles festivali korraldaja.
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ALATSKIVI JÄÄTMEJAAM

VALLAVALITSUSES

asukohaga Päiksi tee, Jäätmejaama kinnistu,
Alatskivi alevik
AVATUD:

Vallavalitsuse istung 12.05.2020

Kolmapäeval kell 9–17
Neljapäeval, reedel kell 9–18
Laupäeval, pühapeval kell 12–14
Esmaspäeval, teisipäeval ja riiklikel pühadel suletud!
Jäätmejaamas võetakse vastu vaid eelnevalt liigiti
sorteeritud jäätmeid!
Jäätmejaamas ei võeta vastu segaolmejäätmeid!
Tasuta võetakse vastu:
• Ohtlikud jäätmed (vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed
(vedelad) ja õlifiltrid, pliiakud, vanad akud ja patareid,
vanad aerosoolipudelid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite
jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike
ainetega saastunud taara jne);
• Komplekssed elektroonikaromud (külmikud, telerid jm),
samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid
jms);
• pakendijäätmed (papp, metall, plast);
• sõiduautorehvid (kuni 8 tk aastas isiku kohta).
Tasu eest võetavate jäätmete hinnakiri:
Jäätmeliik				
Mõõtühik		Ühiku hind
								
km-ga (eur)
Ehitus-lammutusjäätmed		 tonn		 162
Puidujäätmed			
tonn		
162
Plastijäätmed			
tonn		
162
Suuremõõtmelised
jäätmed				
tonn		
162
Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid			
tonn		
162
Tekstiilijäätmed			
tonn		
162
Lehtklaas				
tonn		
162

Kontakttelefon: (+372) 510 6713

Magasiait ja Alatskivi
Postipunkt on alates
1. juunist 2020 avatud
E-R 9–17 ja L, P 10–17
Suvekuudel müüme ka

Põltsamaa Roosiaia istikuid.
Alates 31.05.2020 kehtivad Omniva
poolt määratud uued hinnakirjad,
Info Magasiaida lahtioleku aegadel
tel 734 4980 või Omniva infotelefonil
661 6616

PEIPSIÄÄRE

Vallavalitsuse istung 19.05.2020

• Väljastada järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus Päiksi
tee 2 kinnistul ja Puhkeala kinnistul maaküttesüsteemi rajamiseks, Kusma külas Õuenurga kinnistul elamu püstitamiseks,
Vara külas Leissoni tee kinnistul veetorustiku rajamiseks,
Piibumäe külas Riku kinnistul tiigi rajamiseks, Koosa külas
Tensi kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Pusi külas Astangu
kinnistul elamu püstitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Kauda külas Eduardi
kinnistule elamu projekti koostamiseks ja Koosa külas Martioja kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Alustati ehitise peremehetuks tunnistamise menetlust ning
otsustati võtta arvele peremehetu ehitisena garaaž Metsakivi
külas ja mahutid Kokora külas.
• Tunnistati peremehetuks garaaž Kasepää alevikus Pikk tn
11 kinnistu kõrval.
• Kinnitati pakkumuse „Koosa küla virgestusala rajamiseks
koos projekteerimise, transpordi ja paigaldusega“ tulemused
ja tunnistati tööde teostajaks MoTeh OÜ.
• Lükati avatud hankemenetluses „Sibulatee turismipiirkonna ehitustööd“ (viitenumber 220673) tagasi
AS Ehitustrust, OÜ Haspo Restauraator, AS Eviko, Jaagor
Grupp OÜ ja OÜ Rennes pakkumused, kuna need ületavad
oluliselt hanke eeldatavat maksumust.
• Kooskõlastati Alatskivi alevikus Lossi tn 1a kinnistule rajatavate maasoojus puuraukude asukoht.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Peipsiääre valla
kasuks seoses eratee avalikuks kasutamiseks määramisega
Peipsiääre vallas Välgi külas Männi kinnistul, kasutusõiguse
ala suurus 330 m².
• Nõustuti 1709 m² suuruse katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Kolkja alevikus AS Peipsi Kalamees omandisse.
• Nõustuti Rupsi külas asuva Jaani katastriüksuse riigi omandisse jätmisega riigi maareservina.
• Nõustuti Alajõe külas asuva Kibuvitsa katastriüksuse riigi
omandisse jätmisega riigi maareservina.
• Nõustuti Kasepää alevikus asuva Pikk tn 6 katastriüksuse
riigi omandisse jätmisega riigi maareservina.
• Nõustuti Varnja alevikus asuva Suur tee 64 katastriüksuse
riigi omandisse jätmisega riigi maareservina.
• Määrati Kallaste linnas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele katastritunnusega 58601:001:0814
koha-aadressiks: Tartu maakond, Kallaste linn, Kiriku tn 16a
ja sihtotstarbeks: 100% sihtotstarbeta maa.
• Määrati Kokora külas Mõisa katastriüksusel asuvate ehitiste omanikule lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust ja maastikupilti tunduvalt kahjustavate ehitiste kõrvaldamise tähtpäevaks arvestades kõrvaldatavate ehitiste mahtu ja tööde keerukust
20. november 2020.
• Määrati Kasepää alevikus Rootsi tn 13 katastriüksusel asuvate ehitiste omanikule lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust ja maastikupilti tunduvalt kahjustavate ehitiste
kõrvaldamise tähtpäevaks arvestades kõrvaldatavate ehitiste
mahtu ja tööde keerukust 31. juuli 2020.
• Nõustuti Piirivarbe külas asuva Kaevukese katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise
käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.

• Muudeti Kauda külas asuva Eduardi katastriüksuse senist
koha-aadressi ning määrati uueks koha-aadressiks Roosilehe.
• Anti välja korraldus nr 240 „Huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise toetuse määramine“.
• Anti välja korraldus nr 241 ja nr 242 „Koduteenuse määramine“.
• Anti välja korraldus nr 243 „Koduteenuse lõpetamine“.
•A nti välja korraldus nr 244 „Korraldatud jäätmeveol harvema tühjendussageduse võimaldamine“.
• Kahel korral vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 21.01.2020 korralduse nr
36 „Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste ja üldharidusasutuste struktuur ja teenistuskohtade loetelu kinnitamine“
lisa 1/5 „Vara Põhikool“ ja kinnitati Vara Põhikooli struktuur
ja teenistuskohtade loetelu alates 1. augustist 2020 vastavalt
korralduse lisale 1.
• Arutati kohalike omavalitsuste üleriigilises elektrienergia
ostmise ühishankes osalemist –otsustati osaleda.

Vallavalitsuse istung 02.06.2020

• Väljastati projekteerimistingimused Pala külas Tiigiääre
kinnistule Päästekomando depoo projekti koostamiseks.
• Väljastati järgmised ehitusload: Kallaste linnas Võidu tn
119a kinnistul vaatetorni lammutamiseks, Koosa külas Viru
kinnistule puurkaevu rajamiseks, Kõdesi külas Kõdesipõllu
kinnistul tiigi rajamiseks ja Sääritsa külas Peipsiääre kinnistul
laut-saun-kuur lammutamiseks.
• Anti välja korraldus nr 253 „Avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks sundvalduse seadmine“, millega:
1) seati Peipsiääre vallas, Haapsipea külas, Nurga kinnistule,
kasutusõiguse ala suurus 111m², Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks;
2) seada Peipsiääre vallas, Haapsipea külas, Haapsipea-Harju
tee kinnistule, kasutusõiguse ala suurus 14m², Elektrilevi OÜ
kasuks sundvaldus avalikes huvides vajaliku maakaabelliini
rajamiseks.
• Kinnitati pakkumuse „Alatskivi kooli staadioni ja inventarihoone projekteerimine“ tulemused ning tunnistati pakkumusmenetluses edukaks KLM Projekt OÜ pakkumus.
• Nõustuti Nõva külas asuva Farmi katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Sassukvere külas asuva Kubja katastriüksuse senist
koha-aadressi ning määrati uueks koha-aadressiks Tamme.
• Otsustati korraldada riigihange „Sibulatee turismipiirkonna
ehitustööd“ avatud hankemenetlusena ja moodustada hankekomisjon.
• Tunnistati Peipsiääre vallas avalikus kasutuses olevate
teeäärte niitmiseks läbiviidud pakkumismenetluses edukaks
järgmised pakkujad: Vara teeninduspiirkonnas Truiukandi
OÜ pakkumus, Alatskivi teeninduspiirkonnas Koosalaane
OÜ pakkumus, Pala teeninduspiirkonnas Mantar Invest OÜ
pakkumus.
• Tunnistati riigihankes „Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse
projeteerimis-ehitustööd“ edukaks pakkuja OÜ BauEst vastavaks tunnistatud pakkumus, kui madalaima maksumusega
pakkumus.
• Arutati koolide ettepanekut tublimate õpilaste tunnistamiseks (väga heade õpitulemuste ja tulemuslike soorituste
eest olümpiaadidel) - otsustati tunnustada parimaid õpilasi
50 euroga ning nende juhendajaid-õpetajaid tänukirjaga.
• Arutati Nina küla elanike pöördumist Ranna tn lõpus liikluse
piiramiseks -otsustati panna alates Nina kirikust kuni Pikk tn
ristmikuni sõidukitele registrimassi piirang kuni 8 tonni.
Peeter Kiuru
Peipsiääre abivallavanem

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisele KOOLITUSELE
„Samm tööellu muutuval tööturul“

TEATAJA

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

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

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

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

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
AUGUSTIS 2020

• Anti välja korraldus nr 214 „Isikliku kasutusõiguse lõpetamine“, millega lõpetati: AS Kallaste Kalur ja Kallaste linna vahel
21.11.2014 sõlmitud isiklik kasutusõigus, mis koormas kinnistut registriosa numbriga 1812404; MTÜ Kallaste Sadam ja
Kallaste linna vahel 26.07.2017 sõlmitud isiklik kasutusõigus,
mis koormas hoonestusõigust registriosa numbriga 8732850.

* Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta/õpi
Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning
selgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja
saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine ja
vajadusel lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 19.08.2020 kell 12!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 526 5488 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Peipsiääre Vallavalitsuse toel.
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Abivahendi ostmine või üürimine – mis on soodsam
ja mõistlikum?
Igapäevaelu toetavate
abivahendite valik on
tänapäeval päris lai ning
tänu riiklikule soodustusele ei tähenda abivahend tingimata ka suurt
väljaminekut. Lisaks saab
paljusid abivahendeid
ostmise asemel hoopis
üürida.
Abivahendikeskuse Invaru terapeut Kadri Lemberg
kinnitab, et üürida saab erinevaid abivahendeid, näiteks liikumisabivahendeid
nagu tugiraam, ratastool,
kargud või ka lastele mõeldud seisuraamid, eriistmed ja kärud. Samuti saab
üürida voodihaige kodus
põetamise lihtsustamiseks
mõeldud funktsionaalvoodit või potitooli. Enne aga
tasub järele mõelda, mis
tuleb mõistlikum.
Millal tasub üürida?

Üüri kasuks tasub otsustada inimese muutuva tervisliku seisundi või ajutise
trauma puhul. Siis on võimalik abivahend lisakuluta
sobivama vastu vahetada
või tagastada. Kindlasti
tasub mõelda abivahendi
üürimisele ka enne selle
väljaostmist, et üüriperioodil välja selgitada, kas
valitud vahend on funktsionaalselt sobilik ja inimene
saab sellega hakkama.
East ja kroonilistest haigustest lähtuvalt vajavad
sageli just eakad inimesed
abivahendeidja neilegi soovitab Kadri Lemberg uurida
esmalt üürivõimalusi. Tema
sõnul kehtib kõigile vanaduspensionäridele abivahendi soetamisel riiklik

soodustus. “Kui tavapäraselt on lastel ja tööealistel
inimestel vaja riikliku soodustuse saamiseks puuet
või töövõime kaotust tõendavat dokumenti, siis vanaduspensioniealistel seda
vaja ei ole, piisab isikliku
abivahendi kaardist ja arsti
tõendist vajalikule abivahendile,” rõhutab Lemberg
lisades, et Invarust üüritud
abivahendite eeliseks on ka
tasuta hooldus ja remont.
Tasub aga meeles pidada, et üürida saab ainult
neid abivahendeid, mis on
välja toodud sotsiaalkaitseministri määruse lisas
ning millega saab tutvuda
Sotsiaalkindlustusameti
veebilehel.
Millal tasub osta?

Abivahendi väljaostmine
on majanduslikult otstarbekas olukorras, kus abivajaja tervislik seisund püsib
pikemat aega muutumatuna, abivahendi vajadus on
pikaajaline ning eelnevalt
on näiteks üüriteenuse
kaudu proovitud erinevaid
mudeleid ja on enda jaoks
leitud sobivaim.
Samuti võiks Lembergi
sõnul eelistada ostmist, kui
tegemist on personaalselt
abivajaja jaoks valmistatud
või tellitud abivahendiga.
Sellisteks on näiteks osa
aktiivratastoole, mida kohandatakse ja toodetakse
spetsiaalselt abivajaja vajaduste järgi ja valmistatakse
sellisel juhul nii-öelda rätsepatööna. Sel juhul tuleb
riikliku soodustuse saamiseks läbida Sotsiaalkindlustusameti erimenetlus.
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„KAUNIS KODU 2020“

Invaru Tartu esindus Narva mnt. 27a.
Foto Invaru
Abivahendite
õppiva noore puhul ka tema
soetamine riikliku
koolitõend.
soodustusega
Täishinnaga saab osta ja

Teatud abivahendeid
saab riikliku soodustusega nii osta kui ka üürida.
Abivahendite soodustingimustel ostmist ja üürimist
koordineerib Sotsiaalkindlustusamet.
Riikliku soodustusega
on üürihinnad igati taskukohased, seda ka suuremate ja muidu kallimate
abivahendite puhul. “Täisfunktsionaalse elektrilise
hooldusvoodi ühe kuu üürihind riikliku soodustusega
on Invarus näiteks 4,20
ning tugiraami üür alates 7
eurost,” kinnitab terapeut.
Riikliku soodustuse
saamiseks on vaja võtta
abivahendikeskusesse
pöördudes kaasa abivajajale väljastatud tõend
või rehabilitatsiooni plaan
abivahendi vajaduse kohta,
isikut tõendav dokument,
Sotsiaalkindlustusameti
poolt väljastatud isikliku
abivahendi kaart, puuet või
töövõime kaotust tõendav
dokument (tööealistel ja
lastel) ning 18–26-aastase

üürida kõiki abivahendeid
ning siis ei ole eespool nimetatud dokumente tarvis.
Vald tuleb appi

Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja Rutt
Pirk julgustab abivajajaid
vallast tuge otsima. “Me
saame korraldada abivahendite transporti Invaru
Lõuna-Eesti esindusest
Tartust, aidata abivahendi
kaardi taotlemisel ning
jagada muud asjakohast
infot. Inimene võib alati
pöörduda valda, kas telefonitsi ((+372) 730 2375
või (+372) 502 5231), meili
teel (rutt.pirk@peipsivald.
ee) või anda abivajadusest
teada koduhooldustöötajale,” kinnitab Rutt Pirk.
Möödunud aasta
oktoobrikuu seisuga
elab Peipsiääre vallas
kokku 1296 erivajadusega inimest, neist 554
piiratud liikumisvõimega.

Konkursi "Kaunis Kodu" eesmärgiks on Peipsiääre vallas
heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja
puhtamaks muutmine ning töö- ja elamiskultuuri au
sisse tõstmine.
Ühte majapidamist tohib esitada ka korduvalt, kuid mitte
enne viie aasta möödumist eelmisest tunnustusest (st
tänavu esitatud majapidamised võivad olla tunnustuse
saanud mitte hiljem kui 2014)
MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendusel on kaunite kodude hindamiseks koostatud hindamise juhend: https://
www.iluskodu.ee/failid/dok/kaunis_kodu_hindam_juhend.pdf
KONKURSS HÕLMAB:
• traditsioonilisi kauneid kodusid ja teisi objekte (eramud,
väikesed ühismajad, korterelamud, maakodud, suvilad,
hotellid, turismitalud, koolimajad, seltsimajad, kirikud ja
muud kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid,
kalmistud, parkmetsad jne) ning eriprojekte:
• parim tööstusmaastik: (tootmishooned- ja talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm).
• parim tervisespordirajatis: (kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm. mis on omavalitsuste finantseerimisel loodud rajatised).
• kaunis muinsuskaitseobjekt: koostöös muinsuskaitseametiga (omanike vahenditega restaureeritud objektid
nagu elamud ja eramud),
• kauneim kortermaja: esitab üleriigilisele hindamiskomisjonile Eesti Korteriühistute Liit.
• alates 2019 konkurss „Eesti tark kodu“.
Kaunist kinnistust või konkursil osalemise soovist
palume teatada hiljemalt 01.07.2020 Peipsiääre vallavalitsusele
tel: (+372) 730 2370 või (+372) 504 1491 e-posti
aadressitele: vald@peipsivald.ee või vaino.kiviruut@
peipsivald.ee
Teates peab sisalduma kinnistu nimi, omaniku nimi/
nimed, küla ja võimalusel omaniku tel number ja e-post.
Konkursile „Kaunis kodu" võivad kinnistuid esitada kõik
valla elanikud.

Piirkonnapolitseinik: on õnnetusi, mis hüüavad tulles!
K a u a o o d a t u d keva d ilmad on lõpuks käes ning
see soosib üha enamate
inimeste lõõgastumist,
puhkamist ning tegevusi
õues. Murekohaks muutub vaba aja veetmine politseinike silmis siis, kui
seda sisustatakse ohtlike
tegevuste ning keelatud
kohtades viibimisega.
Nii on meieni viimasel
ajal jõudnud mitmeid tähelepanekuid, et Peipsiääre
valla tühjana seisvates
ehitistest käib vilgas noorte aga ka kindla koduta
inimeste sagimine. Ja kuigi
hoonete omanikud ning
kohaliku valla korrakaitseametnik püüab jõudumööda teha endast kõik
oleneva, et tühjana seisvad
majad, laudad ja teised ehitised ei oleks kõrvalistele
kergelt sissepääsetavad,
leiavad huvilised ikka ja
jälle neid ohtlikke ja keelatud võimalusi, kuidas kinni
löödud uksest või piiratud

Varisemisohtlik kuivati Koosal. 				

sissepääsuga aknast majja
pugeda. Paraku võivad
aga sellised vastutustundetult võetud riskid nii
noorematele kui ka vanematele kurvalt lõppeda.
Neis tühjana seisvates ja
poollagunenud majades,
lautades ja teistes tööstuslikes ehitistes on ohuks
amortiseerunud konst-

ruktsioonid, mis mõnel
pool kajakatki ei kanna,
inimesest ja seltskondadest siis rääkimata. Ja see
jutt ei ole välja mõeldud
kellegi hirmutamiseks,
vaid sel on tõepõhi all ning
lähiaastatest on taolisi
kurva või raske tagajärjega
õnnetusi nii Kallaste, Nina
küla kui ka Alatskivi kan-

Foto Gerly Soieva

dist välja tuua rohkemgi
kui üks.
Tühjana seisvate majade puhul on murekohaks
seegi, et kindla elupaigata
inimesed sätivad sellistesse majadesse ennast elama ning sooja saamiseks
süütavad lõkke, mida tihti
ei jälgita ega kontrolli all
hoita. Sellised hooletud

tegutsemised on pea kõikjal piirkondades endaga
kaasa toonud aga suuri
tulekahjusid, milles on mõned inimesed elugi jätnud.
Niisamuti meelitavad
taolised tondilossid, mis
annavad piisavalt varju
kõrvaliste silmade ja kõrvade eest, noori erinevaid
rikkumisi toime panema.
Ei ole sellistes kohtades
paraku harvad needki alaealiste kogunemised, kus
alkoholi ning tubakatooteid tarvitatakse, seinu
soditakse või kohapealset
mööblit või olemasolevat
muud vara lõhutakse.
Kuna aga politsei silmad alati igale poole ei näe
ja jalg kõikjale ei jõua, siis
on selle probleemi puhul
oluline, et iga kogukonna
liige annaks oma panuse.
Hoonete omanikud peavad
omalt poolt tegema kõik, et
võõrastel puuduks ohtlike
hoonete ja tühjana seisvate
rajatiste juurde ligipääs.
Vanematele panen südamele, et lastele selgitataks

poollagunevate ja tühjana
seisvate hoonete territooriumil viibimise ohtlikkust.
Ka tuleks lastele selgeks
teha, et mistahes eraterritooriumil viibimine on
omaniku loata rangelt keelatud ning et selle eiramise
eest saab rikkuja ka vastutusele võtta.
Kaaskodanikudki saavad anda oma panuse nii
noorte kui ka väetimate
turvalisusse, kui nad keelatud tegevust nähes otsemaid politseile sellest teada annavad, sest taoliste
julgustükkide ja hooletult
ümberkäidud lõkke puhul
on vaid ajaküsimus, kuna
õnnetus hüüdes ligi tuleb.
Püüame üheskoos siis
nii käituda ja toimetada, et
kellegi eesootav suvi haiglavoodis või veelgi süngemas paigas ei mööduks.
Kaupo Sirel

Tartumaa
piirkonnapolitseinik
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Peipsiääre vald kui toimekas TASi piirkond

Tartumaal tegutseb maapiirkonna elu toetaja ja
arendajana Tartumaa
Arendusselts (TAS), mis
loodi 2006. aastal. TASi
liikmeteks on Tartumaa
mittetulundusühingud,
ettevõtted ning ka kõik
Ta r t u m a a o m ava l i t sused, kaasa arvatud
Peipsiääre vald. Kokku
on TASil liikmeid 85,
neist kolmteist Peipsiääre vallast.
Kõik Leaderi tegevusgrupid, kaasa arvatud Tartumaa Arendusselts, ongi
ühelt poolt maaelu arendajad ja teisalt maapiirkonnas toimuvate tegevuste toetajad. Kõik tegevused
peavad silmas suurt eesmärki, et aastal 2022 oleks
TASi piirkonnas nutikas ja
spetsialiseerunud ettevõtlus ja elujõuline kogukond.
TAS on käimasoleval
perioodil (2015–2022)
ise ellu viinud või viimas
mitmeid ideid ja projekte,
millel on kas maakonnaülene või regionaalne mõju (näiteks Peipsi
järvefestivali toetamine,
Tartumaa Noortefond).
On ka mitmeid rahvusvahelisi projekte, kus TAS
on võtnud olulise rolli
meie piirkonna esindamisel ja arendamisel (näiteks
Kollaste Akende ühisprojekt, kogukonnarahastuse
võimaluste arendamine,
ERASMUS noorteprojekt ning kohaliku toidu
projekt Urbact program-

mist). Kõik arendustegevused on vajalikud tervele
Tartumaale ning samuti
saab neist osa Peipsiääre
valla piirkond. Kas siis
otsest kasu näiteks läbi
piirkonda saabunud külastajate või kaudset kasu
läbi noorte projektikirjutamise ja -juhtimisoskuste
paranemise või hoopis
ettevõtjate oskuste ning
teadmiste parandamise.
Teisalt aitab Tartumaa
Arendusselts toetada maapiirkonna elu läbi Leaderi
programmi projektitoetuste. Kõigil liikmesvaldadel ning valdades tegutsevatel mittetulundusühendustel ja ettevõtjatel on
võimalus esitada oma projekt rahastamiseks TASi
taotlusvoorudes. TAS on
toetanud nii väiketootmise
ja teenuste arendamist,
turismiettevõtete arengut,
kohalike traditsioonide
hoidmist ja arendamist
ning projekte, mis seotud noorte aktiviseerimisega. Lisaks on tähtsad
ka võrgustike loomine ja
arendamine. 2019. a sügisel toimus esmakordselt
suurprojektide taotlusvoor, mille raames toetati
avalikuks kasutamiseks
mõeldud objektide arendamist, millel on Tartumaa
kui terviku arendamisele
oluline mõju. Omavalitsused olid suurprojektide
voorust edukad taotlejad
ja rahastuse said mitmed
projektid: Luunja jõesadama puhke- ja välispordiala

arendamine, Vooremäe
tervisespordikeskuse teenindushoone ehitamine,
Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine
Kavilda ürgorgu ning Lähte spordikompleksi juurde
täismõõtmetes jääväljaku
rajamine jäähoki- ja iluuisutamise harrastamiseks.
Toetus Peipsiääre
valda

Perioodil 2015–2019
oktoober on Peipsiääre
valla piirkonda tulnud
läbi TASi hallatava Leaderi programmi 432 108
eurot. Sellest summast
moodustavad 57 000 euro
ulatuses TASi koostööprojektid teiste Leaderi tegevusgruppidega Peipsimaa
arendamiseks, nii järvefestivali korraldamiseks kui
Peipsimaa turunduseks.
Ettevõtjatest on Nina
põhumajad teinud arendustegevusi, ehitatakse
Kallaste Villa külaliskorterid, Kolkjas rekonstrueeritakse maja puhkekeskuseks, OÜ Romvil
on soetamas mobiilseid
külmkambreid ja jäämasinaid, Alatskivi Mõisamaitsed on uuendamas
tootmisseadmeid. Samuti
on rahastatud mitmeid
mittetulundusühenduste
projekte: Vara Maanaised
on viidastanud piirkonna
kultuuripärandit ja andnud välja raamatu; Vara
Lastekaitse Ühing rajas
välijõusaali; Sibulatee viis

Sibulatee puhvetite päev, mille korralduskulude katmist on Leader samuti toetanud. Foto Ahto Sooaru

ellu kogu piirkonna turundustegevusi, korraldas
Sibulatee puhvetite päeva
ja arendas võrgustikku;
Peipsimaa Kogukonnaköök viis läbi Peipsi Toidu
Tänava sündmused ning
rakendas taastuv energia
lahendusi kogukonnateenuse pakkumisel, Koosale
on ehitatud jõusaal, MTÜ
LGT pakub noortele huvitegevust autospordivaldkonnas ning jalgpalliklubi
FC Peipsi United Junior
loob Peipsiääre valla noortele uusi võimalusi jalgpallitreeninguteks.
Peipsiääre vallavalitsuse projektid on sel perioodil saanud toetust summas
71 639 eurot. Toetust on
saanud Kolkja puhkeala
parendamine, Alatskivile
välijõusaali rajamine, vaatetorni rajamine Kolkjasse
ning Kallastel Sõpruse

Nino kogemus vabatahtlikuna

MTÜ Koosa Noorteklubi
tiimiga liitus 2019. aasta
septembris vabatahtlik
Nino Muladze Gruusiast.
Selle aasta juuni lõpuga
lõppeb ka tema vabatahtliku teenistus meie
juures. Alljärgnevalt
kirjeldab Nino lühidalt
oma vabatahtliku töö
kogemust.
«Mäletan, et tulin just
eksamilt, kui sain uudise,
et minu kandidatuur on
kinnitatud. Ausalt öeldes
ei osanud ma alguses midagi oodata, aga siin ma
nüüd olen, oma teekonna
lõpusirgel.
Eesti ja Gruusia on paljuski väga erinevad. Mind
hämmastab, et teil on talvel
nii pime ja suvel nii valge.
Kõige veidram ja naljakam
on minu jaoks teie liikluskultuur. Gruusias ei järgi
keegi liiklusreegleid, inimesed ületavad teed kus ja millal soovivad. Eestlane seisab

punase tule taga ilmatuma
aja ka juhul, kui ühtki teist
liiklejat silmapiiril pole. Samuti on uskumatu, et kõik
bussid tulevadki sellel ajal,
mis graafikus kirjas.
Vabatahtlik töö ei ole
alati lihtne. Alguses tundsin sageli, et mul on raske
ennast arusaadavaks teha
ning tuli ette ka hetki, mil
mõtlesin, et võib olla see ei
olegi minu jaoks. Aja jooksul muutsin oma suhtumist
ning otsustasin suhelda
ilma, et keskenduksin vigadele, mida rääkides teen.
Kõige enam on mind
arendanud töö noortega.
Enne projekti algust ei olnud mul lastega kuigi palju
kokkupuudet olnud. Tunnen, et õppisime üksteiselt
palju. Huvitav oli jälgida
nende arengut ja ellusuhtumise muutumist. Minu
meelest on suuremal osal
neist juhiomadused.
Kokkuvõttes, kui minult küsitakse, milline oli

mänguplats ja Koosal virgestusala.
Võrreldes teiste TASi
liikmesvaldadega, on
Peipsiääre valla piirkonda
perioodil 2015 kuni 2019
oktoober jõudnud toetusi keskmisest enam ja
Peipsiääre valla taotlejad
on olnud 432 108 euroga
usinad projektide esitajad
ja elluviijad. Ühe vallaelaniku kohta on Leaderi
toetusi Peipsiääre valda
jõudnud 80 euro ulatuses,
millega ollakse Tartumaal
esimeste seas.
Peale 2019. aasta oktoobrit on uute taotlusvoorudega tulnud piirkonda
veelgi toetusi. Käimasoleval perioodil tuleb kindlasti üks taotlusvoor veel,
kust on võimalik ka Peipsiääre valla piirkonnale
toetusi tuua.

Uus Euroopa Liidu
programmperiood (2021–
2027) on ukse ees ning
peatselt algab uue Leaderi
strateegia ettevalmistamine ka Tartumaal. Tartumaa
Arendusseltsile on tähtis
Tartu maakonna terviklik
ja tasakaalustatud areng
ning strateegia loomise
protsessis pööratakse sellele taas erilist tähelepanu.
Ootame Peipsiääre valla
elanikke, kogukondi, ettevõtjaid ja vallaametnikke
selles protsessis aktiivselt
osalema, et kujundada just
selline arengudokument,
mis vastab piirkonna vajadustele ning mille alusel
toetada neid valdkondi,
mis kõige enam tuge või
arengutõuget vajavad.
Liis Lainemäe

Tartumaa Arendusseltsi
juhatuse aseesimees

Lisainfo: www.tas.ee

Teadaanne

muusikutele!
Sellelgi suvel pakub Tubina muuseum
Alatskivi lossis teile võimalust
pühapäeviti kell 12

kammersaalis

tunnikese musitseerida.

Ärge hoidke oma andeid vaka all!
Lisateave ja registreerimine tubin@muusa.ee
või tel 5354 1436.

Rapsipõllul.

minu kogemus või kas ma
kahetsen selle tee ette võtmist, siis ma vastan kindlasti ei. See kogemus on
mind tublisti kasvatanud.»

Foto erakogust

Merlin Sooaru

kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja,
MTÜ Koosa Noorteklubi

Kingitus heliloojale 115. sünnipäevaks.

Foto Margit Kilter
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Tõnis Mägi:

Foto: Mati Hiis

Peipsi järv on nõiduslik
ja see on tähelepanu
vääriv
Foto erakogust

Eeloleval sügisel oma
järjekordset plaati esitlev laulja, helilooja ja
näitleja Tõnis Mägi on
Peipsi järvega Sina peal.
Tartumaal, Ranna puhkebaasis 3. juulil esinev
laulja andis korraldajatele väikese eksklusiivintervjuu, millest
selgub nii mõndagi põnevat.
Kui mainida Sulle
sõnapaari „Peipsi järv“,
siis mis esimesena
mälestustest meenub
seoses sellega?
Kohe meenub esimese
asjana tõlgendus, et vene
keeles on ta nimi „Tšudskoje ozero“. Ime, imelik
– nõiduslik järv! See on
minu meelest tähelepanu
vääriv. Nii mõnedki venelased kutsuvad eestlasi

siiani tšuuditeks – imelikeks, nõidadeks ...
Kuidas on Sul suhe
Peipsi rääbise ja sibulaga?
Peipsi sibulat, vanausuliste kasvatatud – alati!
Millal ja millistel
asjaoludel Sa viimati
Peipsi ääres esinesid ja
kontserdi andsid?
Mõned aastad tagasi
Rannapungerjal. Olin seal
laval koos Estraadiraadio
orkestriga.
Kas Sa mäletad, et Sa
oled ka Ranna puhkebaasis kunagi esinenud?
Ranna puhkebaasis ma
oma arust esinenud ei ole.
Sul on vahetult peale esinemist Rannal
ka suvetuur tulemas,
7.– 29.07.20. a. Kas
esinemisnälg on juba

suureks kasvanud, oled
ootusärev?
Jaa, suvetuur tuleb juulis. Pikka aega pole laval
käinud, eks alguses saab
olema ilmselt raskevõitu.
Praegu, kus me oleme
veidi piirangutest vabanenud, on hea küsida –
mida see kriis-karantiin
meile ja Sulle isiklikult
on õpetanud?
Minu üks lemmikväljendeid on - mine tea,
millele see hea on. Aga
tõepoolest, mina sain aja
maha võtta. Käisin mitu
korda päevas jalutamas,
lugesin palju. Mulle oli see
aeg endale vajalik!
Kas need kodus olemise kuud on olnud Sulle ka inspireerivad, loomingulised? Oled mõne
uue pala kirjutanud?

Minul ei valminud
kahe kuu jooksul ühtegi
pala. Selle eest salvestasin
vahetult enne kriisi uue
plaadi materjali. Plaadi
nimeks saab "Aovalgus"
ja saab sügiseks kenasti
valmis.
Võid Sa veidi paotada
oma kava, mida 3. juulil
Rannal publikule esitad? On mingeid üllatusi
plaanis?
Sellel kontserdil püüan
ära arvata ja tajuda publiku meeleolu. Sellele vastavalt teen korrektuure
kohapeal. Aga kindlasti
esitan tuntud laulude sekka ka uuemat loomingut.
Kohtumiseni!
Küsimusi küsisid
kontsertsarja ,,Noodid
Peipsi Rannal’’ korraldajad

Juuli

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

01.07 kell 11 vallavanema vastuvõtt 2019. aastal sündinud lastele
01.07 kell 18 Kodavere Pärimuskeskuse suvehooaja ja näituste avamine:
keelenäitus „Kodavere kiil eelä ja tänä“
käsitöönäitus „August Ertise pere näputööd“
03.07 kell 17 Bita Razavi kunstinäituse "Balti remondimuuseum" avamine
Liivi muuseumis
03.07 kell 19 kontsert „Noodid Peipsi Rannal. Tõnis Mägi“ Ranna puhkebaasis
04.07 kell 20 vene jaanipäev Kolkja rahvamaja vabaõhulaval
08.07 kell 14 ja 19 kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
„Salmonid. 25 aastat hiljem“
10.07 kell 19 kalurite päev Kallastel
11.07 kell 10 retrorataste näitus-müük ja võistlus „Kokora vänt 2020“
Kokora külakeskuse platsil
11.07 kell 19 kalurite päev Varnja pereseltsi vabaõhuplatsil
11.-18.07 Peipsi Järvefestival 2020
Programmi info: www.peipsifestival.ee
16.-22.07 kell 19 etendus „Kui seda metsa ees ei oleks“ Alatskivi lossis
17.07 kell 19 murdemuusika kontsert Kodavere pärimuskeskuse õuel:
Anu ja Triinu Taul „Päevalodja“
24.07 kell 13 Rääbu päev Peipsimaa külastuskeskuses

August

02.08 kella 10-18 Alatskivi lossipäev 2020
07.08 kell 18 murdemuusika kontsert Kodavere pärimuskeskuse õuel:
Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu „Kiigu-liigu laivakene“
08.08 kella 10-15 külalaat „Nööpnõelast traktorini“ Kokora külakeskuse platsil
13.-14.08 kell 22 öökino Pala kultuurimaja õueterrassil
15.08 kell 15 Assikvere piirkonna külade VI kokkutulek ja XX folklooripäev
Assikvere seltsimajas
22.08 kell 14.00 Eesti Kirjanik 2020 Liivi muuseumis
22.-23.08 III Peipsi Toidu Tänav 175 km
23.08 kell 15 murdemuusika kontsert Kodavere pärimuskeskuse õuel:
Mari Kalkun „Aigu om“
29.08 kell 10 Kallaste kala- ja sibulalaat 2020
29.08 kell 18-23 muuseumiöö “Öös on aega“ Alatskivi lossis koostöös Tubina
muuseumiga ning Liivi muuseumis

September

05.09 kell 9 XIV Alatskivi vanavaralaat 2020
12.09 kell 9 XV Varnja jõhvika-sibulalaat „Peipsipisarad ja soopärlid“
12.09 kella 11-18 V Sibulatee puhvetite päev
Kõikide avalike ürituste korraldamisel järgitakse kehtestatud reegleid.
Sama palve on ka ürituse külastajatele. Järgi 2+2 reeglit! Haigena püsi kodus!

Murdemuusika Kodavere pärimuskeskuses
Kodavere pärimuskeskuse paljude tänavuste tegemiste keskmes on Kodavere murrak ehk kodavere
kiil. Üritustega soovime
kohaliku murdekeele kasutamist väärtustada ja
selle olemasolu enamal
määral teadvustada. Juuli
alguses avame keskuses
näituse „Kodavere kiil eelä
ja tänä“, mille vahendusel
saab ülevaate siinse kandi
keele eripäradest, kodaverekeelsest folkloorist ja
kirjandusest ning murraku
kogujatest ja uurijatest.
Näituse pani kokku Ann
Kilk, teostas OÜ Seri Disain ja selle valmimist Mari Kalkun. 					
toetas Eesti Rahvakultuuri keskuse sisehoovis kolm laulude kontserdi „Päekontserti, millel astuvad valodja“ ehk mulgi keeles
Keskus.
Suvekuudel on kavas on üles pärimusmuusikud, päikeselodjad. Kontsert
ka sellised üritused, kus kes oma loomingus mur- viib kuulajad helirännamuusika kaudu tutvusta- dekeelt teadlikult kasu- kule õdede kaunilt põimuvate häälte saatel. Kui
takse teisi Eesti piirkondi, tavad.
Murdemuusika sari mõelda, et laulud on nagu
kus murdekeel on aktiivsaab
alguse 17. juulil kell valgushelgid ehk päikeseselt kasutusel. Nii korral19,
mil
Anu ja Triinu Taul lodjad vetevoogudel, siis
dame juulis ja augustis
annavad mulgikeelsete mulgikeelsed sõnad on

Foto Ruudu Rahumaru

justkui erilised mustrid ja
märgid lotjade purjedel.
Lisaks kaunitele häältele
loovad Anu ja Triinu oma
helide ilma terve hulga
instrumentide kaasabil,
milleks on torupill, akustiline kitarr, elektrikitarr,
erinevad viled, kannel,

hang trumm ja šamaanitrumm.
7. augustil algusega kell
18 kostitavad Kodavere
kandi rahvast võrukeelse
ja -meelse kontserdiga
„Kiigu-liigu laivakene“
Meelika Hainsoo ja Lauri
Õunapuu. Kontserdi tutvustuseks on Meelika ja
Lauri kirjutanud nii: „Võrumaa on väeka ajalooga
paik, kus igal külal on olnud vähemalt üks kuulus
pilli- või lauluoskaja. Võrumaal on leiutatud Eesti
kuulsaim lõõtspill, siin
on ehitatud üle kodumaa
kuulsaid kandleid ning
sepistatud laule ja lugusid.
Sama värvikad kui on need
pilli- ja laululood, on lood
ka pillimängijaist.“ Meelika
Hainsoo on tunnustatud
rahvalaulude esitaja ja
õpetaja, kes mängib ja
õpetab rahvapärast viiulit
ning hiiu kannelt. Tema
teine pool Lauri Õunapuu

on vabakutseline muusik,
Metsatöllu pillimees ja
hobifolklorist.
Minisarja võtab kokku
Võrumaa juurtega muusiku Mari Kalkuni kontsert
„Aigu om!“, mis toimub
23. augustil kell 15. Mari
Kalkun on hetkel ilmselt
kõige tuntum ja hinnatum Eesti pärimusmuusik,
kes murdekeelt oma loomingus kasutab. Mari on
karismaatiline esineja,
kelle muusika jutustab
lugusid metsast ja linnast, laiast maailmast ja
elust enesest. Mitmekülgse muusikuna valdab Mari
paljusid pille – kandleid,
akordioni, kitarri ja klaverit – ning tema isikupärane
hääl on ühtaegu õrn ja
vägev.
Murdemuusika sarja
toetab Kultuurkapital.
Piletid 5/3 eurot.
Ergo-Hart Västrik

Kodavere Pärimuskeskuse
juhatuse esimees
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VALLA RAAMATUKOGUDES

Talutarest 1882 tänapäeva 2020

Lugemisnurk.

Alatskivi kogukonnal on
õnn omada väärikaid vanu
hooneid ja veelgi vanemat
vaimukultuuri. Meie raamatukogu sai alguse 1882.
aastal ja viimasel kahel
kümnendil toimus mitu
erilist muudatust.

Foto Gerly Soieva

Aprillis 2000 ühendati
kooli- ja rahvaraamatukogu
ning keskkoolis kohandati
majahoidja korter ja poiste
tehnoklassid suure raamatukogu tarbeks. Samal
ajal oli riigis raamatuaasta
ja saime hoogsalt alustada kohtumisi kirjanikega,

muinasjutukarnevaliga,
luuleetendustega.
Raamatukogudel aga on
omadus täieneda ja paisuda ning peagi ei mahtunud
meie fond enam hästi ära
ja üritusi tegime enamasti
valla teistes asutustes: lossis, Sepikojas, Apollo Belvederis, lasteaias ja mujal.
Erinevate administratiivsete ja ühiskondlike
muutuste tuules kolisime aasta tagasi Alatskivi
pastoraati, et meie haridustempel saaks renoveeritud modernseks ja mitmefunktsionaalseks kogukonnakeskuseks. Aitäh,
Peipsiääre vallavalitsus!
Juunist 2020 on raamatute kodu taas avatud
ja meie stiilsed, valgusküllased ja avarad ruumid
tekitavad lugejates vaimustust. Eelkõige aga see, et
rikkalik raamatuvaramu
on jälle tervenisti kättesaadav ja et on koht, kuhu
kutsuda esinejaid, pakkuda
näitusepindu, ruumi koosolekute pidamiseks ja viia
läbi erinevaid koolitunde

Tänu lahkele annetajale!
ning kirjandus-ja keelekohvikuid, mälumänge jne.
Ka õpikuhoidla asub nüüd
meie valdustes, mis on kooli teenindamiseks mugav
ja ratsionaalne. Oleme ju
endiselt ka kooliraamatukogu .
Kõik teiepoolsed pakkumised ruumide kasutamiseks koos erinevate vaimutegevustega on teretulnud!
Asume endiselt koolimaja läänetiivas ja suvel
ootame teid argipäeviti
kella kümnest. Võimalus
on kasutada tagastuskasti
ja tellida raamatuid nii kontaktivabaks laenutuseks
kui koduteeninduseks.
Sügiseni saate nautida
kunstnik Anne Vasara imelisi vitraaže ja kammerlikku maalinäitust.
Enim uudiseid ja infot
leiate meie FB kodulehelt
ja ikka kohapealt! Olete
teretulnud!
Anne Toome

vanemraamatukoguhoidja

Eelmises lehenumbris kirjutasime
sellest, kuidas eriolukorra tõttu tekkinud
vaiksemat perioodi
selleks ära kasutasime, et teha raamatukogu fondides
üks põhjalikum puhastus ning vanu ja
iganenud raamatuid
kogust välja praakida. Raamatukogu
riiulitel leiduvat on
lihtsalt vaja aeg-ajalt
värskendada ja puhastada. Teatavasti
loodus aga tühja kohta ei salli ning ei läinudki kaua aega, kui Perekond Kelk eksliibris.
tekkinud vaba ruumi täitmiseks ilmusid silmapiirile
uued kandidaadid. Sedapuhku annetuse näol. Nimelt
võttis meiega ühendust tore noormees Nina külast, kes
kutsus meid vaatama oma kodust pereraamatukogu,
millest ta osa lahkelt annetada soovis. Vurasime aga
mööda Nina käänulisi ja põnevaid teid kohale, meid
tervitasid sinetav Peipsi ning kuldne rapsipõld, sõbralikud ja lahked näod väikestes aiakestes oma kevadisi toimetusi tegemas. Valisime raamatuvirnadest
välja meie kogu jaoks päris uusi tulijaid ja ka vanemat
väärtkirjandust, millega saame enda raamatukogus
olevad kulunud eksemplarid välja vahetada. Kodune
raamatukogu oli väga ilusti hoitud, raamatud nagu
uued, mitmel veel väärtust ja kaalu lisav pühendus
või perekonna eksliibris sees. Raamatukoguhoidjatele on selline retk nagu ahvatlev seiklus, sellist
„saaki“ oskame hinnata ning selle eest tänulikud olla.
Omalt poolt lubame saadud raamatutele head kodu
pakkuda, nende eest hellalt hoolt kanda ning lugejad
raamatuteni juhatada. Annetajaks oli Silver Kelk oma
perega ning siinkohal ütlemegi Koosa raamatukogu
poolt neile: "Suur aitäh!" Eks näis, ehk ristuvad me
teed ka tulevikus. Lugejaid ootame muidugi jätkuvalt
raamatukokku, saate ka me uutele Nina külast pärit
asukatele pilgu peale visata!
Naiskond Koosa raamatukogust

Alatskivi Kunstide kooli õppeaasta lõpp
Sellel aastal tuli kooli
lõpp kõigil teistmoodi nii
ka Alatskivi Kunstide koolil:
õpetajaid väga ei näinud,
koolis kohapeal käisime
vähe, numbreid päevikus ja
tunnistusel enamasti polnud. Analüüsime, teeme
kokkuvõtteid ja usun, et
leiame palju õpetlikku ja
positiivset.
Õppeaasta 2019/2020
muusikaosakonna noorema
astme lõpetasid Alatskivi
Kunstide koolis Teele Pärn,
Kaur Kruusaauk, Kätriin Niinemägi ja Ranel Pärn. Kiitus
väga tublide õpitulemuste
ja aktiivse osalemise eest
kooli erinevates tegevustes
lähevad järgmistele õpilastele: Eha Merin Nõmm, Mia
Charlot Peedo, Liisa Tollimägi, Kristelle Vulf, Mirtel

Knude, Anna-Liisa Oras, Robert Elken, Laura Luptova,
Aron Simagin, Markus Kiisel,
Sandra Karise, Melanii Värv.
Õppeaasta 2019/2020 muusika-, tantsu- ja kunstiosakonna lõpueksamid, arvestused, kaitsmised toimuvad
sügisel 2020 vahemikus
12.–16. oktoober.
Kevadkontsert toimus
sellel aastal video kujul. Üles
astusid nii Alatskivi kui ka
Vara osakonna õpilased.
Aitäh õpilastele ja nende juhendajatele! Alatskivi Kunstide kooli kevadkontsert
on järelvaadatav Alatskivi
Kunstide kooli koduleheküljel www.alatskivikuntidekool.ee ja Peipsiääre Uudiste
Facebooki lehel.
Alatskivi Kunstide kool
ootab septembrist õppima

uusi muusika-, tantsu- ja
kunstihuvilisi. Koolis õpetatakse löökpille, flööti, kitarri, viiulit, klaverit, laulu,
pop-tantsu, peotantsu ja
maalikunsti. Kokkusaamised uute sisseastujatega toimuvad Alatskivil 28.08.2020
ja Varal 27.08.2020. Täpsema info kunstide kooli
kodulehel.
Aitäh tervele kooliperele
ja kõigile sõpradele toreda
ja meeldejääva aasta eest.
2020/2021. õa alustame
Alatskivil uutes ruumides
Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli III korrusel.
Ilusat suve ja digikultuuriaasta jätku!
		 Mikk Kirikal

Alatskivi Kunstide Kooli
direktor

Kuvatõmmised Alatskivi Kunstide Kooli kevadkontsertvideost.
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Vara lasteaia Õnnetriinu tegemisi
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Eriliste laste eriline kevad

Aiandusprojekt
„Sõprusetera”

Vara lasteaed Õnnetriinu pere osales Räpina
aianduskooli taimekasvatusprojektis juba kolmandat aastat. Selle aasta
„Sõprusetera” projekt pakkus võimaluse kasvatada erinevaid hernesorte.
Panime need juba veebruaris pottidesse aknalaudadele kasvama. Taimekeste
tärkamist ei pidanud kaua
ootama. Juba kolmandal
päeval olid hernetaimed ninad mullast välja pistnud,
ainult lillherned jäid veel
peitu. Jälgisime igapäevaselt taimede arengut. Lapsed said taimi kasta ja mõõta, kuid eriolukorra tõttu ei
saanud õisi ja hernekaunu rühmades loendada.
Tegime seda piltide ja video
kaudu. Juunikuu alguses
kinkisid lillherned meile ka
silmailu oma õitega.
Õnnetriinud „Lugemisisu” programmis

Sel õppeaastal kasvatasid Mõmmikute ja Naerupallide rühma lapsed

Lõpetajad erilisel kevadel möödunut meenutamas.

Lasteaia lõpetasid sel aastal Ruby Milius, Jasper Tammik, Gerhard Värv, Lili Marleen Klemmer,
Henri Vooljärv ja Miia Marleen Laksaar. 				
Foto Evelyn Uibo

koos õpetajatega lisaks
hernestele ka oma lugemisisu. Nimelt osalesid nad
programmis „Lugemisisu”, mille eesmärgiks on
innustada lapsi raamatutega sõbraks saama mänguliste tegevuste kaudu. Lapsed tutvusid uute raamatutega ja läbiloetud raamatud
pandi lugemispassi kirja.
Lisaks täideti nende kohta
loomingulisi ülesandeid
nagu sõnapuu kasvatamine
ning raamatule uute illustratsioonide joonistamine ja
näituse koostamine.

Mai lõpus sai teele saadetud Vara lasteaia Õnnetriinu kõige vanemad lapsed. Kui igal aastal oleme
laste koolisaatmist tähistanud koos lasteaia sünnipäevaga 1. juunil, siis selle
aasta pidu toimus pisut
teistmoodi. Ilma laulu ja
tantsuta, kuna eriolukord
riigis oli alles äsja lõppenud. Kuid seda erilisem
see väike koosviibimine oli.
Meie 6 tulevast koolilast
istusid tähtsate nägudega
kaskede all reas, kuulates
oma õpetajate ja direktori

soove ja viimaseid nõuandeid. Kui tunnistused, lilled
ja kingitused jagatud, said
peokülalised maiustada
imemaitsva kringliga.
Lasteaia lõpetasid sel
aastal Ruby Milius, Jasper
Tammik, Gerhard Värv, Lili
Marleen Klemmer, Henri
Vooljärv ja Miia Marleen
Laksaar.
Tuult tiibadesse, meie
armsad Naerupallid!

Õppeaasta lõpp A. Haava nim Pala koolis
Tänavuse kooliaasta viimased kuud jäävad meist
kõigile meelde kui erilised.
Pika distantsõppe lõpusirgel said meie õpilased
mõne päeva siiski koolimajas ja selle ümbruses veeta.
Kooliastmete kaupa veedeti koos nn „Tagasi kooli“
päev, kus kohtuti oma sõprade ja õpetajatega, matkati-mängiti kooli ümbruse
metsas ning kaugemalgi.
Maikuu lõpp möödus ka
8.–9. klassile koolis viimaseid õpetussõnu kuulates.
29. mail toimus üheksandikele traditsiooniline
tutipäev, seekord siiski
veidi teistmoodi. Iga klassi
esindaja või esindajate
poolt oli väike tervitus
luuletuste, laulu või erinevat laadi mõistatuste
kaudu. Tuli üksteist tunda
erinevate laulude põhjal,
taaslavastada varasematel
kooliaastatel fotodele jäädvustatud hetki.
Juuni alguses said 1.–3.
klassid käia matkaradadel,
4.–8. klasside õpilased aga
osaleda valikainete tundides.
Tihtipeale on nii, et
ühest väikesest mõttest
kujuneb midagi palju suuremat. Nii algas ka Rooside
sõda ja katapultide heitmisvõistlus sellest, et inglise
keele õpetaja Angela Ader
ja ajalooõpetaja Liina Ain-

Foto Iivi Raud

Meie mesilastarust on taas üks lend välja lendamas.
Iga lend on eriline, aga see lend on eriliselt eriline. Ei
ole põhjus ainult eriolukorras. Kuigi esimest korda
meie mäletamise järgi ei olnud põhikooli lõpetamiseks vaja sooritada lõpueksameid. Ka traditsioonilist
lõpupidu ega ekskursiooni ei toimu. Erilised on need
7 lõpetajat ise. Tagasihoidlike all on peidus kindlameelsus ja ise teha tahtmine. Energilised näitavad
end tihti rohkem kehvema poole pealt, aga selle taga
on abivalmidus ja hea süda.
Eriti uhke võib olla Kevinil ja Rolandil, kelle teadmisi ja oskusi on hinnatud ainult ühe hindega 5. See
on saavutatud sihikindluse ja töökusega. Väga tublid
poisid!
Klassijuhatajana jäävad mulle meelde lõbusad
klassiõhtud ja PlayBoxi esinemised, kus lapsed ise olid
fantastilised ja agarad organiseerijad. Reis Stockholmi
5. klassis, KEAT laager 6. klassis, ajarännak 7. klassis,
tutipeo korraldamisele järgnenud puhkus Rakveres
8. klassis ja ise õpetaja olemist proovimine 9. klassis
– need on eredamad sündmused, mis jäävad aastateks
meelde. Koolitundides saadud tarkust täiendasid
matkad ja ekskursioonid, muuseumid ja näitused,
võistlused ja huvipäevad.
Viimaseks katsumuseks sai muidugi kolm kuud
koolimajata. Õppimine kodus sobib kas väga hästi või
üldse mitte. Meie klassis olid mõlemad variandid olemas. Aga lõpuks võtsid ka viimased end kokku ja põhikooli lõputunnistus on võtmeks uutele väljakutsetele.
Soovin kõigile lõpetajatele õnne, jätkugu püsivust
ja tahtmist oma sihtide poole püüdlemisel. Olgu abiks
teile rahvatarkused: “Kui midagi teed, tee hästi!”, “Kes
püüab kõigest väest, saab üle igast mäest”, “Igaüks on
ise oma õnne sepp”.
Iivi Raud

Vara põhikooli 9. klassi klassijuhataja

Katapultide heitmise võistlus. 				

salu lõimisid Rooside sõja
ühiseks väikeseks õpiprojektiks mõeldes 7. klassile.
Sellest kujunes nädalane
õpiprojekt 3.-8.klassile,
kus õpilased lisaks inglise
keelele ja ajaloole uurisid,
milleks kasutati katapulte
ja kuidas need töötavad.
Praktiliseks ülesandeks oli
katapuldi meisterdamine.
Vanemad klassid pidid katsetama, mõõtma ja tegema
ka arvutusi kiiruse ning
kineetilise energia kohta.
04.06 toimus katapultide
näitus ja heitmisvõistlus.
Igast klassist valiti ilusaima
disainiga ja kõige tõhusam
katapult. Finaalis heitis
kuulid kõige kaugemale

5. klassi õpilase Kertrud
Kittaski masin.
Meie kooli võistkond
Pala Ülikool koosseisus
Imre Nõmm, Marek Ellus,
Kairon Põldver ja Rasmus
Lille osales Tartu ja Tartumaa koolinoorte mälumängu karikasarjal, mis koosnes neljast etapist, neist
kaks toimusid virtuaalselt.
Meie tublid mälumängurid õpetaja Liina Ainsalu
juhendamisel saavutasid
kokkuvõttes 29 võistkonna
hulgas III koha.
8. juunil saabuski kauaoodatud viimane koolipäev, kus kõik said kätte oma teenitud palga –
tunnistuse. Kiituskirjaga
lõpetasid 1. klassist Kärt

Foto Angela Ader

Mai Poolakese, Kerli Tooming, Ats Laugamets, Andreas Tarto, Robin Kuusk,
Raiko Raudmäe, 2. klassist
Sebastian Argel, Hanna
Kendra Kaasik, Peep Mathias Päll, 3. klassist Karmen Kivistik, Lenna-Riin
Oras, 4. klassist Eha Merin Nõmm ja Emma-Lotta
Oras, 6. klassist Meribel
Raamets ja Berit Norring.
Põhikooli lõpetasid sel
aastal Johanna Aren, Kerdo Aromets, Marek Ellus,
Hele-Riin Karv, Anete Kaur,
Urmet Kaur, Rasmus Lille
– kiituskirjaga, Mirtel Menind, Imre Nõmm – kiituskirjaga, Henri Põld, Kairon
Põldver, Merit Teras ja Älis
Tõnisson.

A. Haava nim Pala kooli lasteaia lõpupidu 29. mail. Fotol
vasakult paremale: Karl Joosep Pütsep, Jakob Argel, Anneli
Kaur, Ivan Šjuts, Michelle Reinvald, Markus Punder.
				
Foto Agnes Kivirand

AKNANÄITUS
PALA KULTUURIMAJAS
Kohe on jõudmas raamatupoodide
lettidele meie kohaliku kunstniku ja
kirjaniku Signe Lelbreti uus lasteraamat "Veetilgakeste rännuretk". Raamat räägib
ilmekalt ja lastele mõistetavalt vee ringlemisest
looduses, õpetab tundma veelinde-, -loomi ja -taimi. Pala kultuurimajas avati 22. juunist aknanäitus
"Ei takista raamid, ei klaas" Signe raamatu illustratsioonidega.
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Discgolfi meistrivõistluste avaetapp
Koosal kulges vägagi tasavägiselt

Peipsi United Juniori
treeningmootor töötab taas
täispööretel!

Foto: Mairon Kull

Neljapäeva, 4. juuni õhtul jätkusid spordivõistlused Peipsiääre vallas
ning juunikuu avalöögi
tegi discgolf. Neljapäeva
õhtupoolikul toimus Koosa discgolfi pargis teist
aastat Peipsiääre valla
discgolfi meistrivõistluste
avaetapp. Valla meist-

rivõistlused koosnevad
käesoleval aastal kolmest
etapist, lisaks Koosale
veel Alatskivil ning Palal. Kohalikud meistrid
discgolfis selgitatakse kahes võistlusklassis. Kõigil
etappidel mängitakse läbi
kaks ringi ning selguvad
iga etapi parimad. Koosa

etapil osales 13 meesvõistlejat ja 3 naisvõistlejat ning etapil suutis
vähimate visetega kahe
ringi jooksul teisi edestada Markus Jörgen Paapsi,
kes läbi üheksa rada kaks
korda 47 viskega. Talle
järgnes tihedalt kannul
Veiko Värk 48 viskega

ning kolmandana läheb
järgmisele etapile vastu
53 viskega Allar Lamp.
N a i s t e a r ve s t u s e s
edestas kaasvõistlejaid
selgelt Ave Ots, kes sai
Koosa etapilt kirja 57
viset, järgnesid õed
Merilin Must ning MariLiis Must.

Harrastajate võrkpalli meistrivõistlused
said omale uue võitja
Peipsiääre valla harrastajate võrkpalliturniir
toimus juunikuu esimesel laupäeval, 6. juunil,
Varal. Arvestades hetkeolukorda, toimusid edasi
lükkunud mängud välitingimustes ehk liivaväljakul. Heitliku ilmaga
oli Vara rannavõrkpalliväljakul võistlusvalmis
neli segavõistkonda, kes
mängisid meistri selgitamiseks omavahel ühe
korra turniirisüsteemis
läbi. Oma kahe eelmise
aasta võitu seekord Välgi ja sõbrad võistkonnal
kaitsta ei õnnestunud ja
esikoha saavutas kohalik
segavõistkond Vara, koosseisus Margus Venno, Olari Venno, Katrin Reimand.
Teise kohaga leppis sellel
aastal Välgi ja sõbrad ning
pronksmedalitega lahkus
võistlustelt segavõistkond
Pikakoivalised. Spordiklubi Juku segavõistkond
lõpetas seekord võistlused 4. kohaga.

Peipsi jalkapoisid alustasid taas treenimist 4. mail.
Treeneri läbimõeldud treeningkava tõstis poisid nädalaga samale tasemele, kus enne viiruse algust pooleli
jäädi. Kuna turniire praegu eriti ei korraldata, siis sai
kokku lepitud Valga FC Warriori peatreeneriga sõpruskohtumine Valga kunstmuru staadionil. Esimest korda
mängisid meie Juniorid täismõõtmetes väljakul ja 10
vs 10. Selline mängukava oli meile algul väga võõras,
aga esimesest ehmatusest üle saanud, tõestasid Peipsi
poisid, et saavad hakkama küll, võites mängu 2:1.
Lastekaitsepäeva tähistasime Alatskivi staadionil
laste ja vanemate vahelise turniiriga. Mängiti mitmeid
mänge ja taaskord pidid lapsevanemad tõdema, et oma
võsukestele kaotamine on tõsiasi ja paratamatu. Peale
turniiri koguneti grilliplatsile ja nauditi head ja paremat.
Järgmistel turniiridel osalevad poisid juba uutes
võistlusvormides. Täname Peipsiääre valda võistlusvormide soetamise toetamise eest.
Maikuu ristsõna lahendusvastus oli IGAV LIIV JA TÜHI
VÄLI. Täname kõiki lahendussõnade saatjaid. Välja
loositud võitjatega on ühendust võetud ning nad on
kenasti oma meened kätte saanud.

SPORDISÜNDMUSED SUVEL
4. juulil kell 10.30
Alatskivi staadionil

PEIPSIÄÄRE VALLA SUVEMÄNGUD 2020

1. augustil kell 10
Alatskivi liivaväljakul

RANNAKÄSIPALLI EESTI MV II ETAPP
  

22. augustil kell 11
Alatskivi välikorvpalliväljakul

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

Fotod: Vara Sport

ALATSKIVI
TÄNAVAKOSS 2020
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Фестиваль Чудского озера вновь оживит порты Причудья!

Уже пятый год подряд в
портах Причудья будет проходить Фестиваль Чудского
озера, который познакомит местных жителей и
гостей мероприятия с увлекательными культурными
достопримечательностями
региона.

Пятый по счету Фестиваль
Чудского озера пройдет с
11 по 18 июля этого года. В
течение восьми дней корабли с «культурным грузом»
ежедневно будут пришвартовываться в новом порту,
где на протяжении всего дня
будут проходить различные
концерты, мастер-классы, демонстрирующие особенности
культурного наследия Причудья, и ярмарки, на которых
будут представлены товары
исключительно местного
производства.
По традиции фестиваль
стартует в Васкнарве. В этом
году торжественное открытие
фестиваля состоится 11 июля
в 17:00. Местные жители установят на деревенской площади торговые палатки, а дети
смогут принять участие в
мастер-классах на различные
темы: изготовление модели
старинной ладьи или поделки в виде рыб, обитающих в
Чудском озере, знакомство с
правилами безопасности на
воде.
В последующие дни гостям будут предложены не
только мастер-классы, но и
возможность отправиться в
поход на доске для серфинга
с веслом. Предварительный
опыт не требуется, так как
базовые навыки серфинга
можно будет освоить прямо
на месте.
В фокусе
фестиваля — рыба
По словам главного организатора фестиваля Кади
Плоом, в этом году в фокусе
фестиваля будет рыба При-

чудья, поэтому в каждом
озерном порту пройдут мастер-классы по приготовлению местных рыбных блюд.
Мастера кулинарного дела
научат всех желающих правильно филировать корюшку
и готовить уху, поделятся
секретами приготовления
аппетитных блюд из причудской рыбы.
«Кухня Причудья очень
интересна, в разных уголках региона применяются
свои хитрости приготовления
пищи. Обо всем этом можно будет получить хорошее
представление, побывав на
нынешнем фестивале», — сообщила Кади Плоом.
Проходящие в рамках
озерного фестиваля ярмарки — долгожданное событие
как для местных жителей, так
и для гостей мероприятия.
«Некоторые малые производители берут отпуск на
то время, когда проводится
Фестиваль Чудского озера, и
приезжают сюда продавать
свою продукцию, считая это
скорее отдыхом, ведь главное
для них — это оживленная атмосфера праздника и возможность пообщаться со старыми
знакомыми», — добавила
Кади Плоом.
Как и в предыдущие годы,
праздничную программу в
каждом из озерных портов завершит выступление одного
из популярных фольклорных
ансамблей. Начало ежедневных вечерних концертов — в
20:00. С более подробной концертной программой можно
ознакомиться на домашней
странице Фестиваля Чудского
озера www.peipsifestival.ee.
Флотилия ждет
пополнения
Фестиваль представляет
собой культурный десант, который курсирует между портами Чудского озера на ладье
в сопровождении эскорта, и в

этом году принять участие в
праздничной флотилии смогут все желающие.
На домашней странице фестиваля http://peipsifestival.
ee/saatelaevastik могут зарегистрироваться как судовладельцы, решившие присоединиться к флотилии, так
и пассажиры, которые при
наличии свободных мест хотели бы совершить совместную
водную прогулку.
Пассажирам следует заполнить онлайн-анкету с
указанием даты желаемого
путешествия, после чего организаторы свяжутся с ними
напрямую. По сложившейся
традиции флотилию возглавит ладья «Йымму», на борту
которой, при наличии заранее
купленных билетов, можно
совершить незабываемую
прогулку под парусом по глади Чудского озера.
В этом году участникам
озерной флотилии предлагается начинать утро с совместного завтрака, чтобы затем
направиться по маршруту в
следующий порт.
Все мероприятия, концерты и мастер-классы, проходящие в рамках фестиваля,
для гостей бесплатны. Плата
взимается только за прогулки
на ладье или путешествие на
одном из кораблей флотилии.
Озерный фестиваль как
интимное движение души

Директор Ряпинаского
дома творчества Лео Кютт в
течение последних четырех
лет участвовал в подготовке
фестиваля. По его оценке, Фестиваль Чудского озера — это
в первую очередь общинный
праздник. «В небольших населенных пунктах, таких как
Васкнарва или Колкья, нас
часто просят приезжать почаще, — сказал он. — Благодаря
таким мероприятиям у детей
появляется причина наве-

стить родной дом, у местных
жителей — мотивация выставить на продажу приготовленные своими руками лакомства
или ремесленные изделия, а у
коллективов художественной
самодеятельности — возможность продемонстрировать
свои таланты. Это в прямом
смысле народный праздник».
Разумеется, это вовсе не
означает, что на фестивале не
рады гостям. Напротив, организаторы приглашают всех, и
с каждым годом все большее
количество туристов принимает участие в фестивальной
программе, открывая для
себя удивительные жемчужины культурного наследия
Причудья.
«Фестиваль озера можно
охарактеризовать фразой
„интимное движение души“,
поэтому как прежде, так и в
нынешнем году мы приглашаем двигаться вместе с нами
тех, кто желает открыть для
себя один из самых удивительных уголков Эстонии»,

— отметил организатор
фестиваля.

Выставка "Путешествие во времени советской
повседневности" в Калласте 17.06.20-30.09.20

Калласте, город, выросший из типичной русской
рыбацкой деревни, в небольшой городок с населением менее тысячи человек. Здесь можно увидеть
почти девятикилометровое обнажение девонских
песчаников и архитектуру
советских времен.
Этим летом есть еще
одна причина посетить
город Калласте и стать
частью выставки «Путешествие в повседневную
жизнь Советского Союза».
«С пятью друзьями мы
создали выставку о советской жизни», - говорит
Танел Соосаар, один из
создателей выставки. Идея
началась с наблюдения,
что собственные дети создателей ничего не знали
о советской жизни. Это
место, куда можно пойти с

детьми и показать, какие
были вещи, когда я был
маленьким.
Эта выставка - история
о повседневном творчестве людей в условиях,
которые были абсурдными
и беспокоящими. Выставка
не предлагает исчерпывающего обзора исторических событий. Там нет рассуждений или обучения.
Есть истории и предметы.
Рассказы о детском опыте
двух актеров - Тармо Меннарди и Эрки Лаури - и
истории, которые они собрали во время выставки.
Для некоторых из нас
это предложит радость ностальгии, другим неизвестное кажущееся абсурдным
прошлое.
• Выставка «Путешествие во времени советской повседневности» в

Калласте, на первом этаже
Кесквяляк 4 с 17 июня по
30. ноября 2020 г.
• Выставка открыта
ежедневно с 11 до 19 часов.
• Стоимость билета:
Дети / студенты / пенсионеры 3 €

взрослый 5 €
семейный билет
(2 взрослых, 3 детей) 10 €

Екатерина
Тыльникова

Фонд развития Калласте
Член правления
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ФЕСТИВАЛЬ ЧУДСКОГО ОЗЕРА — 2020
11.07 Васкнарва
12.07 Лохусуу
13.07 Муствеэ
14.07 Колкья
15.07 Пийрисаар
16.07 Мехикоорма
17.07 Вярска
18.07 Ряпина
Дополнительная информация:
http://peipsifestival.ee
Фестиваль Чудского озера организован при
поддержке местных групп действий программы
LEADER: Лидер Пийривеэре, Причудско-Алутагузеской палаты сотрудничества, Палаты сотрудничества Йыгеваского уезда, Совета по развитию
рыбного региона Причудья и Общества развития Тартуского уезда. А также при участии Департамента
сельскохозяйственых регистров и информации и
Европейского фонда морского дела и рыболовства.
Кроме того, проведение нынешнего фестиваля поддержали своими услугами и товарами предприятия
и организации Причудья: OÜ Alutaguse Juust, Avinurme
Puiduait, OÜ Latikas, OÜ Peipsi Kalatööstus, AS Peipsi
Kalamees, OÜ Peipsi Aiand, AS Värska Vesi, учебный
центр Муствеэского яхт-клуба, Муствеэский Центр
культуры, OÜ Vudila Mängumaa, AS Alexela.

ВОЛОСТЬ ПЕЙПСИЯЭРЕ ОБЪЯВИЛА КОНКУРС
НА ЗВАНИЕ «КРАСИВЫЙ ДОМ 2020 ГОДА»
Главные цели конкурса «Красивый дом» – это повышение уровня благоустройства в
волости Пейпсияэре, облагораживание и поддержка чистоты среды обитания, а также
акцентирование важности вопросов, касающихся культуры труда и быта.
Условия конкурса допускают повторное номинирование одного и того же домохозяйства,
но не раньше чем через пять лет после получения предыдущей награды (то есть к
повторному участию в конкурсе этого года допускаются домохозяйства, которые были
объявлены победителями в 2014 году или ранее). Специалисты из Эстонского союза
благоустройства дома разработали специальное руководство по оцениванию красивых
домов: https://www.iluskodu.ee/failid/dok/kaunis_kodu_hindam_juhend.pdf
КАТЕГОРИИ КОНКУРСА:
• традиционные красивые дома и связанные с ними объекты (частные дома, дома
на несколько семей, многоквартирные дома, загородные дома, дачи, гостиницы,
туристические хутора, школьные здания, народные дома, церкви и прочие культовые
строения, морское побережье, берега, озёра, пруды, кладбища, лесопарки и т. д.), а
также специальные номинации:
• лучшая промышленная территория: производственные здания и хутора,
сельскохозяйственные центры, фермы, амбары-сушилки, мастерские и т. д.;
• лучшее сооружение для оздоровительного спорта: велопешеходные дорожки, тропы
здоровья, спортивные центры и прочие сооружения, которые появились благодаря
финансированию из средств местных самоуправлений;
• красивый объект, охраняемый как памятник старины: отреставрированные
владельцами на собственные средства многоквартирные или индивидуальные дома
(победители будут выбраны в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников
истории и культуры);
• красивый многоквартирный жилой дом: Союз квартирных товариществ Эстонии
определит номинантов и представит их на суд республиканской оценочной комиссии;
• «Эстонский умный дом» – номинация была впервые объявлена в 2019 году.
Волостное управление просит сообщить об объектах,
достойных участия в конкурсе, или о желании принять участие в
конкурсе не позднее 01.07.2020 по телефону:(+372) 730 2370 или
(+372) 504 1491 по электронной почте:
vald@peipsivald.ee или vaino.kiviruut@peipsivald.ee
В сообщении следует указать название участка, имя собственника (собственников), название
населённого пункта и желательно номер телефона и адрес электронной почты собственника.
Любой житель волости имеет право зарегистрировать понравившийся ему объект для участия
в конкурсе «Красивый дом».
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Покупка или прокат вспомогательного средства —
что выгоднее и разумнее?
Выбор вспомогательных средств, поддерживающих будничную жизнь, на
сегодня довольно широк и,
благодаря государственной льготе, получить подходящее для себя вспомогательное средство не является обременительным
для кошелька. К тому же
многие вспомогательные
средства можно брать в
прокат, а не покупать их.
Терапевт центра вспомогательных средств
Invaru Кадри Лемберг
подтверждает, что брать
напрокат можно самые
разные вспомогательные
средства – например, средства для передвижения
– такие как ходунки, инвалидная коляска, костыли
или же предназначенные
для детей вертикализаторы, специальные сиденья
и коляски. Также для упрощения ухода за лежачими
больными на дому есть
функциональные кровати
и стулья-туалеты. Перед
этим стоит продумать – что
более разумно и необходимо.

Когда брать
напрокат?

Аренда вспомогательного средства разумна
тогда, когда речь идет об
изменяющемся состояния
здоровья или о временной
травме. Тогда возможно

без лишних затрат обменять вспомогательное
средство на другое или
просто вернуть его. Точно
стоит подумать о прокате
перед покупкой какого-то
вспомогательного средства, чтобы в этот период
выяснить – подходит ли
выбранное средство функционально и справляется
ли с ним пользователь.
Часто возраст и хронические заболевания заставляют именно пожилых
людей прибегать к вспомогательных средствам
и, в таком случае, Кадри
Лемберг советует как раз
использовать прежде всего
возможность проката. По
ее словам, при приобретении вспомогательных
средств для пенсионеров
по старости действует государственная льгота. «Если
обычно в случае детей и
людей трудового возраста для получения льготы
необходим признанный
недостаток здоровья или
документ о потере трудоспособности, то в случае
пенсии по старости такого
требования нет – достаточно личной карты вспомогательных средства и справки врача о необходимости
вспомогательных средства», - подчеркивает Лемберг, добавляя, что в случае
Invaru дополнительными
бонусами являются бесплатное обслуживание и

ремонт вспомогательных
средств.
Но также важно помнить о том, что взять в
прокат можно только те
вспомогательные средства, которые перечислены
в постановлении министра
социальных дел, с которым
можно познакомиться на
странице Департамента
социального страхования.

Когда покупать?

В определенных ситуациях вспомогательные
средства в финансовом
смысле разумнее все же
купить — например тогда,
когда состояние здоровья
нуждающегося в помощи
уже долго не меняется или
же, например, уже через
услугу проката были опробованы разные средства и
найдено подходящее для
этого пользователя.
Также, по словам Лемберг, приобретение предпочтительно тогда, когда
речь идет о персонально
изготовленном или заказанном для нуждающегося
в помощи вспомогательном средстве. Например,
это некоторые виды активных инвалидных колясок,
которые приспосабливают
и производят специально
под нужды пользователя и
в этом случае речь идет о,
так сказать, персональном
пошиве. В таком случае для
получения госльготы необ-

ходимо пройти процедуры
особого производства в Департаменте социального
страхования.

Приобретение
вспомогательных
средств с государственной льготой

Определенные вспомогательные средства можно
как взять в прокат, так и
выкупить. Приобретение
или прокат вспомогательных средств со льготами
координирует Департамент социального страхования.
Цены проката вспомогательных средств с госльготой вполне доступны
– и это справедливо и в случае габаритных и дорогих
вспомогательных средств.
«Стоимость одного месяца проката полностью
функциональной с электроприводом кровати по
уходу в Invaru начинается,
например, с 4,20, а прокат
ходунков – с 7 евро», - рассказывает терапевт.
Для получения госльготы при обращении в центр
вспомогательных средств
нужно взять с собой справку или реабилитационный план, подтверждающий личность документ,
личную карту вспомогательного средства от Департамента социального
страхования, документ

Foto Invaru

об особых потребностях
или нетрудоспособности
(если речь идет о ребенке
или взрослом трудового возраста), а в случае
18-26-летних учащихся
— справку из учебного
заведения.
Вспомогательные средства за полную стоимость
можно купить или брать
напрокат без названных
выше документов.

Волость придет
на помощь

Руководитель социального отдела волости
Пейпсияэре Рутт Пирк подбадривает нуждающихся в помощи искать поддержки в самоуправлении.
«Мы можем организовать

транспортировку вспомогательных средств из
южно-эстонского представительства Invaru, которое
находится в Тарту, можем
помочь при оформлении
ходатайства карты вспомогательных средства и дать
прочую полезную информацию. Люди всегда могут
обратиться в волость – или
по телефону, или написав
э-письмо или же сообщить
об этом работнику по домашнему уходу», - подтверждает Рутт Пирк.
По состоянию на октябрь прошлого года в
волости Пейпсияэре всего
проживало 1296 нуждающихся в помощи, из них
554 – с ограничениями в
передвижении.

Окружной полицейский: есть несчастья, исход которых предсказуем!

Наконец-то установилась долгожданная летняя
погода, и люди чувствуют
желание расслабиться, отдохнуть, побыть на свежем
воздухе. Однако если подобному времяпровождению сопутствуют опасные
занятия или пребывание
в запрещённых местах, то
это становится тревожным
сигналом для полиции.
В последнее время в
правоохранительные органы волости Пейпсияэре
поступает немало сообщений о том, что подростки
и люди без определённого места жительства
собираются компаниями
на территории заброшенных строений. Несмотря
на то, что собственники
зданий и местные сотрудники правопорядка прилагают большие усилия
и делают всё возможное,
чтобы посторонние лица
не могли проникнуть в
пустующие дома, сараи и
прочие постройки, всё же
находятся люди, которые
вновь и вновь прибегают
к опасным и запрещённым
возможностям и отыскива-

ют вход в такие помещения
через заколоченные двери
или ненадёжно запертые
окна. К сожалению, такое
безответственное и рискованное поведение со
стороны подростков или
взрослых может привести
к очень печальным последствиям.
Изношенные конструкции пустых и полуразрушенных домов, сараев и
промышленных построек

опасны: в некоторых местах они могут обрушиться даже от веса чайки, не
говоря уже о человеке или
группе людей. И эта проблема отнюдь не надуманная. Опасения стражей
правопорядка основаны на
опыте последних лет, когда
аналогичные несчастные
случаи, произошедшие в
окрестностях Калласте,
Нина и Алатскиви, привели

к горестным и тяжёлым
последствиям.
Беспокойство вызывает
и тот факт, что люди без
постоянного места жительства находят в заброшенных домах временное
пристанище и чтобы согреться, разжигают огонь,
который нередко остаётся
без надлежащего присмотра и контроля. Их неосторожное поведение стало
причиной серьёзных пожаров, унесших человеческие
жизни.
Кроме того, пустующие
строения привлекают молодёжные компании: им
кажется, что совершаемые
в таких местах правонарушения надёжно скрыты от
посторонних глаз и ушей.
К сожалению, нередко там
собираются группы несовершеннолетних подростков, которые употребляют
алкогольные напитки и
табачные изделия, портят
стены и находящуюся в
доме мебель, приводят в
негодность прочее имущество.
Поскольку возможности полиции ограниченны,

то эту проблему мы можем
решить только сообща,
при посильном участии со
стороны каждого члена общества. Владельцы зданий
должны приложить все
усилия, чтобы посторонние лица не имели доступа
к опасным и пустующим
постройкам. Родители,
побеседуйте со своими
детьми об опасностях, подстерегающих их на территории заброшенных и
полуразрушенных домов.
Также следует объяснить
детям, что нахождение
на какой-либо частной
территории без разрешения собственника строго
запрещено, а нарушители
запрета будут призваны к
ответственности.
Жители волости могут внести свой вклад в
обеспечение безопасно-

сти молодёжи и незащищённых слоёв общества,
если заметив запрещённую
деятельность, они незамедлительно сообщат об
этом в полицию, поскольку
это лишь вопрос времени,
когда подобные безрассудно смелые выходки или
небрежное обращение с
огнём станут причиной
несчастного случая, исход
которого заранее предсказуем.
Давайте объединим
свои усилия и постараемся
вести себя так, чтобы предстоящее лето не завершилось для кого-то больничной койкой или куда более
мрачным местом.
Каупо Сирел

Окружной полицейский
Тартуского уезда

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

Piletid
Piletilevist!
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Kala- ja sibulalaat
29. augustil 2020 Kallastel

10.00

Laada avamine / открытие ярмарки
Õpitoad / мастер-классы

sibulavanikute punumine / плетение кос из лука
kala fileerimise õpituba / мастер-класс по филированию рыбы
vanausuliste suhkru keetmine /
приготовление староверческого сахара
käsitöö / рукоделие

Näitus „Ajareis nõukogude argipäeva“

11.00
11.00
12.00

12.00
12.00
19.00
22.00

täispilet 5; sooduspilet 3; perepilet 10 eurot

Jalgpalliturniir "Peipsi cup 2020" /
футбольный турнир
Linnapäeva pidulik avamine /
торжественное открытие дня города
Traditsiooniline Peipsi Uhhaa /
Ür
it
традиционная чудская уха
ta us o
Kontsert / концерт
n
su
kohalikud esinejad / местные артисты
külalisesineja Johanna Randmaa / приглашенный
исполнитель Йоханна Рандмаа

ta

!

Õhtune programm / вечерния программа
Mustkunstiline show / шоу иллюзий
DISCO (DJ GREG) / Дискотека

Registreerimine laadale kuni 17.08.20 / регистрация на ярмарку до 17.08.20
TEL: (+372) 51939085 / jekaterina.tolnikova@peipsivald.ee

Kala- ja sibulalaat 2020

NÄITUS „AJAREIS NÕUKOGUDE ARGIPÄEVA“
KALLASTEL 17.06.20-30.09.20
Tüüpilisest vene kalurikülast alla tuhande elanikuga väikelinnaks kasvanud Kallastel saab näha ligi kilomeetri pikkust devoni liivakivipaljandit ning
nõukogudeaegset arhitektuuri. Sel suvel on taas põhjus külastada Kallaste
linna ja saada osa näitusest „Ajareis nõukogude argipäeva“.

ALATSKIVI LOSSIPÄEV
2.08.2020

„Oleme viie sõbraga loonud nõukogude aja elust rääkiva näituse," kirjutab
meile üks näituse loojatest, Tanel Soosaar. Näituseidee sai alguse tähelepanekust, et loojate oma lapsed ei teadnud sovetiaja eluolust midagi. See ongi
koht, kuhu saab koos lastega minna ja näidata, et kui ma olin väike, siis olid
niisugused asjad.
See näitus on lugu inimeste argielulisest loovusest tingimustes, mis olid
absurdsed ja ahistavad. Näitus ei paku põhjalikku ajaloosündmuste ülevaadet.
Pole targutamist ega õpetamist. On lood ja esemed. Lood kahe näitleja – Tarmo
Männardi ja Erki Lauri – enda lapsepõlvekogemustest ja lood, mida nad on
näitust tehes kogunud.
Kellelegi meist pakub see äratundmisrõõmu, kellelegi tundmatut ja
absurdsena näivat minevikku.
Jekaterina Tõlnikova
SA Kallaste arendus juhatuse liige

NÄITUS
«Ajareis Nõukogude argipäeva»

Kadrina mõisa
ALATSKIVI
LOSS &
TUBINA
MUUSEUM

Pullitall

Kallastel, Keskväljak 4

esimese korruse
ruumides

17.06– 30.10

Näitus on avatud
iga päev kella
11–19

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

Foto Tanel Soosaar

Piletihinnad:
Lapsed/tudengid/
pensionärid 3 €
täiskasvanu 5 €
perepilet
10 €
(2 täiskasvanut, 3 last)
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OSTAME

metsa- ja
põllumaad
Kontakt: +372 515 5888
e-mail: mfo@mfo.ee

MFO OÜ
www.mfo.ee

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

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

AT MAAGRUPP OÜ
teeb järgmisi töid
* pinnase planeerimistööd
* tiikide-kraavide kaevamine,
kaldakindlustus maakividega,
kuivenduskraavid
* teede ja platside ehitamine
* kaabli-, vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevamine

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

Korstmar OÜ pakub

korstnapühkimisteenust.

Korstmar OÜ pakub korstnapühkimisteenust.
VajaduselVajadusel
korstnate jakorstnate
kütteseadmete remont.
ja kütteseadmete
remont.
Võta ühendust: Margus Nikitkin
Võta ühendust:
Tel (+372) 505 0040

Margus Nikitkin

Tel (+372)
0040
E-post: 505
korstmar@gmail.com
E-post: korstmar@gmail.com
www.korstmar.ee
www.korstmar.ee

KONTAKT: KRISTJAN 5373 0555
TARMO 527 4339
Asume Alatskivil
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UUED VALLAKODANIKUD

MIRJAM SOOSAAR
13.05.2020
Vara piirkond

JESPER TÕNISSON
16.05.2020
Koosa piirkond

LOORE KIVIOJA-NOORMAA
26.05.2020
Vara piirkond

KÄRT KITS

31.05.2020
Vara piirkond

KUULUTUSED
Müüa kuuse- ja männiistikuid,
30-40 cm pikad, 30 senti tk.
Äteniidi küla, Haava talu,
tel 513 8709
Sanitaartehnika kauplus üle
Eesti www.dr-sanitaartehnika.
ee WC-potid, segistid, valamud,
radiaatorid, pumbad kaevu.
EPOOD avatud 24/7 D.R.
Sanitaartehnika aadress:
Lembitu 6, 50406 Tartu
telefon 740 9142

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.
5. juuli jumalateenistusele kell 12.30 on oodatud
leeriõppusele tulijad, et alustada tööd suvise leerigrupiga.
Vajadusel täpsem info koguduse õpetajalt telefonil 525 4959.

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

Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.

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

5. juuli jumalateenistusele kell 10.30 on oodatud
leeriõppusele tulijad, et alustada tööd suvise leerigrupiga.
Vajadusel täpsem info koguduse õpetajalt telefonil 525 4959.
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a E331010102029040007

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

EELK VARA BIRGITTA KOGUDUS
12. juuli armalauaga jumalateenistus Vara kirikus kell 12.
Koguduse tegevust on võimalik jälgida lehel
https://www.facebook.com/pg/Vara-Birgitta-kogudus103910081283942/posts/

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

Tel 5805 0201.

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
MAI / JUUNI 2020

JÜRI PÄRN

VJATŠESLAV KOMAROV

30.05.1938–19.05.2020

22.01.1959–25.05.2020

BORISS MALINKIN

VJATŠESLAV VERKIN

26.02.1957–21.05.2020

26.03.1963–30.05.2020

KALJU EGLAS

ADO KÄPP

11.03.1943–25.05.2020

03.09.1949–08.06.2020

PALJU ÕNNE!

JUUNIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED

93 EHA KOBIN
91 BERTA VARIKO
90 ANTONINA KAJALINA
88 JAAN-KALEV ANSIP
88 VAHUR KÄRNER
87 FLORELLI KÕIV
87 EVA SAREP
86 SELMA-VALENTINE
MARGUSSON
85 ELLE-MAI KANA
85 AASA KUUSIK
85 MIIA MARAN
85 AITA LUISK
84 KALJU VILDE
83 ANTONINA LAGUNOVA
83 JEVGENIA SILD
83 ANTS ANNAMA
83 JELIKONIDA PEDOVA
83 ANTS LÕHMUS
83 SILVI-OLGA POOLAKESE
82 ENDA TIMAŠOVA
82 LEONTI RASTŠOTNOV
82 MAIE RAUDVERE
82 TAIVO KOOK
82 MARE-KOIDULA KRUUS
82 JAAN ROPS
81 HELGI SAAR
81 LIIVI MÄGI
81 PAVLA TILGA
80 BORIS SOMELAR
80 PILVI KONT
80 ANTONINA JEKORJAŠINA
80 HELJU JOHANSON
70 ENDEL KUUSIK
70 LAINE KOORT
Juuli ja augustikuu sünnipäevalastel, kes ei soovi äramärkimist
valla lehes, palume sellest teada
anda 14. augustiks e-posti
aadressile: gerly.soieva@
peipsivald.ee või telefoni teel
523 8740

Willmani OÜ ostab
metsakinnistuid ja raieõigust.
Tel. 510 0878,
info@willmanimets.ee
Müüa 3-toaline ruumikas
korter Alatskivi südames,
otse omanikult. Pood, kool ja
lasteaed jalutuskäigu kaugusel.
Korter asub 3. korrusel.
Küsi lisa nr 5691 9967, hind
kokkuleppel.
Kompaktlaaduri Avant 420
rent. Kühvel, minikaevur,
frees, maapuur, tasandusrest.
Transpordi võimalus.
Tel 554 0573.

Avaldame sügavat
kaastunnet Galina
Zahharovale ja
ta perele kalli
venna ja onu
VJATŠESLAV
KOMAROVI
kaotuse puhul.
Perekond Ainsoo
Peatskivilt ja OÜ
Magasiait kollektiiv

ADO KÄPP
3.IX.1949 – 8.VI.2020

Südamlik kaastunne
kallile Maiele abikaasa
kaotuse puhul.
Katrin, Kati ja Kaisa
peredega

Ohtlike puude raie,okste
kärpimine suurtelt puudelt
tõstukiga, hekkide
lõikus, kõrgete hekkide
pügamine,kändude
freesimine,viljapuude
hoolduslõikus jpm.
www.2arboristi.ee
Tel 5818 5222
Müüa heas seisukorras korralik
sõiduauto Ford Mondeo
(luukpära, manuaal, diisel).
Täpsem info 5346 7792

Info tel 5684 5020

