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Eesti sünnipäeva tähistasime sel aastal ekraani
vahendusel
Kui möödunud aastal oli Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamine Alatskivi lossis üks
viimastest sündmustest, kus
silmast silma kohtuda võisime, siis sel aastal koroonapiirangute tõttu me kokku tulla
ei saanud. Püsisime kenasti
kodudes ning vaatasime Eesti
sünnipäeva pidustusi ekraani
vahendusel.
24. veebruaril alates kella 12
oli vallarahvas oodatud ekraanide ette osa saama Eesti Vabariigi
103. aastapäeva tähistamisest
Peipsiääre vallas. Video juhatas
sisse Ülo Vinteri tuntud meloodia
„Laul Põhjamaast“, millele Pala
kooli õpilane Meribel Tarto oli
loonud kauni liikumise. Meribeli
tants sinimustvalgete kangastega lumises lossipargis oli otsekui
pühendus muinasjutulisele Eesti
talvele ja austusavaldus Eesti
lipule. Avaloos kõlas meie valla
lühitutvustus: „Kodavere kihelkonna mail, Välgi metsade mühina ning Peipsi lainete kohina
hoidvas embuses askeldab kireva
kultuuriga Peipsiääre vald, kus
eesti ja vene keele kõrval kõneldakse ka Kodavere kiilt ning kus
lisaks ajaloolistele ridaküla tänavatele ja matka- ning terviseradadele lookleb põnevaid elamusi
pakkuv Sibulatee. Siin on meie
kodu.“ Hümni laulsime sel korral
kõik oma kodudes, kuid ekraanile
seatuna tõi see meid taas hetkeks kokku. Pidupäevameeleolu
lisasid Alatskivi Kunstide Kooli
õpilaste esitatud laulud kodust
ja isamaast.
Traditsioonilise pidupäevakõnega esines vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe, kelle jaoks
ekraani vahendusel vallarahvast
tervitada oli esmakordne kogemus. Ka valla teenetemärkide
üleandmine toimus sel aastal
teisiti, aukodanike kodukohas.
Helgi Vagale anti teenetemärk

Valla teenetemärkide üleandmine toimus sel aastal teisiti, aukodanike kodukohas. Helgi Vaga võttis tunnustuse vastu Assikvere seltsimajas, Madis Avi Vara kogukonnakeskuses.
												
Fotod: Karl-Fredy Kruup

üle Assikvere seltsimajas Assikvere kandi vaimsuse ja ajaloolise
mälu hoidmise ning Kodavere
pärimuskultuuri tutvustamise
ja edasikandmise eest. Madis
Avi võttis teenetemärgi vastu
Vara kogukonnakeskuses jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku ettevõtluse ning kultuuri ja
spordi pikaajalise toetamise eest
Vara piirkonnas.
Täname südamest kõiki, kes
aastapäeva videos kaasa lõid ja
taustajõududena abiks olid.
Esinejad: Meribel Tarto,
Tarmo Kivilo, Viktoria Luptova,
Kristel Haldja Tross ja Daisi

Noormägi. Lipuvalves kodutütred: Mari Kivitalu, Merit Kivitalu ja Karolin Vagula.
Hümni lauljad: Mari-Liis
Allikivi, Piia Allikivi, Alvar
Must, Margit Soieva, Eha Merin
Nõmm, Heleri Sööt, Hella Hildegard Niitra, Sander Sildver,
Jekaterina Tõlnikova, Keity
Raudmäe, Merike Jaanisk, Kadi
Kivilo, Neeme Lõhmus, Mia
Charlot Peedo, Ingrid Sinilaht,
Malle Sildver, Mikk Kirikal,
Merle Müür, Anett Rajaste,
Ergo-Hart Västrik ja Helena
Stepanova.

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine Peipsiääre vallas on järelvaadatav Peipsiääre kultuuri YouTube´i kanalil.

Assikvere Haridusseltsi video
koostajad: Mare Nõmm ja Fred
Nõmm.
Abilised: Mairi Mandel, Made
Ritsing, Mikk Kirikal, Veele
Kook, Grete Hantson, Katrin
Must, Aivar Must, Enely Kasemägi, Hinno Vospert, Katrin Reimand, Liis Zirkel, Maire Rajaste
ja Anneli Soieva.
Videos kasutatud pildid: Viktoria Arro, Reet Kruup, KarlFredy Kruup ja Margus Ansu/
Tartu PM/Scanpix.
Kaameratöö ja montaaž: KarlFredy Kruup.

Videos kõlas brassansambli
Brassical ja Paul Neitsovi esituses Ülo Vinteri „Laul Põhjamaast“. Suur aitäh muusikutele,
kes lahkesti lubasid oma esitusi
videos kasutada.
Videot on tänaseks vaadatud
ligi 900 korda. Nii palju rahvast
Alatskivi lossis toimuvale aktusele me ära ei mahutaks. Nii et
sellel uuel formaadil on omad
eelised!
Reet Kruup
kultuuritööspetsialist
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VALLAVALITSUSES

VALLAVOLIKOGUS
Veebruarikuu volikogu istung toimus 25. veebruaril
elektroonilises keskkonnas.

Päevakorras oli 9 teemat.
• Toimus Peipsiääre valla 2021. aasta eelarve teine lugemine
ning volikogu otsustas ka eelarve vastu võtta järgmises mahus:
1) põhitegevuse tulud 8 189 293 eurot;
2) põhitegevuse kulud 8 189 293 eurot;
3) investeerimistegevuse tulud 1 849 595 eurot;
4) investeerimistegevuse kulud 3 879 018 eurot;
5) finantseerimistegevuse eelarve 979 611 eurot.;
6) likviidsete varade muutus -1 052 812 eurot.

• Otsustati muuta nelja volikogu otsust, mis puudutasid vallavara müüki. Muudeti sõnastus selliseks, et oleks võimalik
vallavara võõrandada ka läbi avalike oksjonikeskkondade.
• Otsustati delegeerida maatüki maksustamishindadega tegelemine vallavalitsusele. Puudutab eelkõige subjekte, kelle
maa maksustamishind on aasta jooksul muutunud ning tuleb
koostada maksustamishinna akti muudatus.
• Volikogu otsustas võõrandada Vanaussaia külas asuva
Väike-Roosi kinnistu avalikul enampakkumisel alghinnaga
6000 eurot.
• Kõikide volikogu alatiste komisjonide esimehed tutvustasid
2020. aasta tegevuse aruandeid ning esitasid 2021. aasta
tööplaanid. Volikogu kinnitas kõikide alatiste komisjonide
tööplaanid.
• Infopunktis käsitleti SA Kallaste Arendus tegevusi toitlustuse korraldamisega Kallaste koolis. Materjaliga on põhjalikumalt võimalik tutvuda valla kodulehel asuvas volikogu
protokollis.
Jaako Lindmäe

volikogu esimees

AMETLIKUD TEATED
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB
Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul enampakkumisel sõiduki Ford Tourneo (VIN-kood WF0BXXBDFBCK40522
registreerimismärgiga 488BHC) alghinnaga 4000 eurot.
Enampakkumine toimub osta.ee keskkonnas.
Enampakkumise tähtaeg: 09.04.2021 kell 9.00.
Info:
Kalmar Raudsepp tel 515 4875
e- post kalmar.raudsepp@peipsivald.ee

ALATSKIVI JÄÄTMEJAAMA

LAHTIOLEKUAJAD 1. APRILLIST 2021
kolmapäeviti kella 9–17;
neljapäevast reedeni kella 9–18;
laupäeviti ja pühapäeviti kella 12–14;
riiklikel pühadel suletud.

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

Toimetaja: Gerly Kirikal,
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
APRILL 2021

Vallavalitsuse istung 23.02.2021
• Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus
Kooli tn 1a kinnistule staadioni rajamiseks, Kolkja
alevikus Sipelga tn 2 kinnistule staadioni rajamiseks
ja Lümati külas Kivitare kinnistul laut-kuur-rehealune lammutamiseks.
• Väljastati kasutusluba Piibumäe külas UusJakobi kinnistul, Põhja-Jakobi kinnistul, Vana-Jakobi
kinnistul ja Jakobi kinnistul päikeseelektrijaama
kasutusele võtmiseks.
• Kinnitati Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli struktuuri
muutmine ja Anna Haava nim Pala Kooli struktuuri
muutmine.
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamine.
• Otsustati pikendada munitsipaaleluruumi üürilepingut.
• Otsustati riigihanke „Busside kasutusrendile
võtmine“ korraldamine.
• Kinnitati vallavara võõrandamiseks korraldatud
enampakkumise tulemused.
• Otsustati mitteeluruumi rendile andmine.
• Ühel korral otsustati erakorralise toetuse määramine ja ühel korral toitlustustoetuse määramine.
• Otsustati Peipsiääre Vallavalitsuse 14.01.2021 nr
1 korralduse muutmine.

Vallavalitsuse istung 09.03.2021

• Väljastati projekteerimistingimused Lümati ja
Varnja külas optilise kaabli võrguprojekti koostamiseks.
• Nõustuti Tedrekülas asuva Suitsu katastriüksuse
jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Sääritsa külas asuva Teelahkme katastriüksuse ja Kokora külas asuva Kabeli katastriüksuse
senist koha-aadressi ning määrati uued koha-aadressid.
• Kinnitati Peipsiääre valla haldusterritooriumil
paiknevate maamaksu infosüsteemis koostatud

2021. aasta maksustatavate maaüksuste maksustamishinna aktid.
• Määrati Koosa ja Koosalaane külas asuvatele
katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadressid.
• Määrati Alatskivi alevikus asuvatele katastriüksustele sihtotstarbed.
• Määrati Tähemaa, Undi ja Vanaussaia külas asuvatele katastriüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 18. juuni 2019
korraldust nr 312.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 26. märtsi 2019
korraldust nr 158.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 14. jaanuari
2021 korraldust nr 9.
• Muudeti Peipsiääre valla 2021. aasta huvihariduse
ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse määrasid.
• Kinnitati Peipsiääre valla 2021. aasta hankeplaan.
• Otsustati võõrandada Peipsiääre vallale vallasvarana kuuluv sõiduk Ford Tourneo registreerimismärgiga 488BHC avalikul enampakkumisel alghinnaga
4000 eurot.
• Otsustati korraldada riigihange „Kohalike teede
remonditööd“.
• Kinnitati vallavara võõrandamiseks korraldatud
enampakkumise tulemused.
• Otsustati Peipsiääre valla 2021. aasta eelarvest
tegevustoetuste eraldamine.
• Kahel korral otsustati sotsiaaltoetuste eraldamine
ja ühel korral otsustati sotsiaaltoetuse taotlus rahuldamata jätta.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumuse rahastamine.
• Otsustati koduteenuste määramine ja eestkoste
korraldamine.
• Otsustati huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine.
• Pikendati koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid.
Peeter Kiuru

abivallavanem

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB AVALIKUL
ENAMPAKKUMISEL
Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul
enampakkumisel järgmised kinnistud:
1. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Särgla külas Maksima kinnistu (registriosa nr
16325450, katastritunnus 58601:001:0585)
alghinnaga 4000 eurot. Kinnistul kapitaalremonti vajavad hooned, kommunikatsioonid
puuduvad. Vallavalitsus korraldab kevadel
krundini viiva kruusakattega tee (300 m)
ehituse.
https://kitsendused.maaamet.ee/#/
avalik;ky=58601:001:0585
2. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Pala külas Pärnaõie kinnistu (registriosa nr 2678535,
katastritunnus 57602:002:0219) alghinnaga
2000 eurot. Kinnistu asub Saare-Pala-Kodavere tee ääres.
https://kitsendused.maaamet.ee/#
avalik;ky=57602:002:0219

Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu
30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist.
Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma
kinnistu ostuhinna Peipsiääre vallavalitsuse
pangakontole hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks.
Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse
registreerimise kulud tasub ostja.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab
pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle
vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast,
suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara,
sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid
pretensioone võõrandajale ja ta on nõus
kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama
seisundis, millises see on pakkumise tegemise
hetkel.

Enampakkumise tähtaeg: 05.04.2021
3. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Särgla kell 9.00
külas Jõenurga kinnistu (katastritunnus Enampakkumine toimub osta.ee keskkonnas:
58601:001:0229, registriosa nr 13152750) alg- https://www.osta.ee/kategooria/riigivara-jahinnaga 20 000 eurot. Kinnistu asub Kääpa jõe ettevotted/riigivara/kohalikud-omavalitsukaldal. Kinnistul asuvad renoveerimist vajavad sed/peipsiaare-vallavalitsus
hooned (3 kämpingut, kuur ja põhihoone).
Kommunikatsioonid puuduvad.
Info:
https://kitsendused.maaamet.ee/#/
Peeter Kiuru tel 5393 2566
avalik;ky=58601:001:0229
peeter.kiuru@peipsivald.ee
Kalmar Raudsepp tel. 515 4875
kalmar.raudsepp@peipsivald.ee
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Peipsiääre valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade
Peipsiääre valla 2021.
a eelarve on koostatud
juhindudes Peipsiääre valla arengukavast
aastani 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021-2024. Eelarve
võeti vastu Peipsiääre
vallavolikogu 25.02.2020
määrusega nr 6.
2021. aasta eelarve on
koostatud tekkepõhiselt –
tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele,
sõltumata sellest, millal
nende eest raha laekub või
välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril
ja lõpeb 31. detsembril.
Peipsiääre valla 2021. a
eelarve koostamise aluseks
on 2020. a eelarve ja 2020.
a eelarve täitmine ning
ametiasutuse hallatavate
asutuse juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse
ametnike poolt koostatud
2021. a alaeelarvete taotlused.
Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud, nagu varasematelgi aastatel, jätkusuutlikkus ja konservatiivsus,
investeeringute tegemiseks
kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla
finantsvõimekus ei halveneks.
Eelarvestrateegia nelja
aasta strateegilised eesmärgid on: säilitamine ja parendamine, keskkonnasäästlik
ja tark majandamine; kvaliteetsed ja kaasaegsed avalikud teenused, mis on kõigile
kättesaadavad; kaasaegne
ja optimeeritud haridus- ja
kultuuriasutuste koostöövõrgustik ning piirkonna
kultuuriline eripära on
hoitud ja väärtustatud;
kvaliteetne ja optimaalne
heaolu- ja sotsiaalteenuste
võrgustik; keskkonnasõbralik taristu ning atraktiivne
avalik ruum.
Peipsiääre valla 2021.
a aasta eelarve mahuks on
kavandatud 12,1 miljonit
eurot. Võrreldes 2020. aasta
korrigeeritud eelarvega on
suurenemine 1,1 miljonit
eurot ehk 9,9%, seda eel-

kõige investeeringu kulude
arvelt.
2021. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja -kulude kogumaht on võrreldes
möödunud eelarve aastaga
samal tasemel.
Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise
seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus oleks aruandeaasta lõpu
seisuga null või positiivne.
2021. aasta kinnitatud eelarve kohaselt põhitegevuse
tulemiks 0 eurot.

Sotsiaal
7%

Üldvalitsemine
6%
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Korrakaitse Majandus
0%
3%
Keskkonnakaitse
3%
Kommunaalmajandus
13%

Haridus
42%

Tulud

Valla 2021. aasta põhitegevuse tulude mahuks on 8
189 293 (2020. a 8 193 889)
eurot, mis on 2020. aasta
eelarvega võrreldes vähenenud 4596 eurot.
Põhitegevuse tuludest
moodustavad maksutulud
51%. Valla maksutuludeks
on füüsilise isiku tulumaks
3 850 000 eurot, maamaks
315 000 eurot. Tulumaksu
osas on küll võrreldes 2020.
aasta täitmisega tõus, kuid
see võib olla riskikoht, kuna
valla elanike arv väheneb ja
praeguses koroonaolukorras
võib ees oodata tulumaksu
laekumise langus. Maamaksu laekumine oluliselt
ei suurene.
Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu
582 700 eurot.
Riigieelarvest toetuste
summa on 3 356 093 eurot,
mis moodustab 41% põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2020. aastaga väheneb
riigilt saadav toetus. 2020.
aastal eraldas Vabariigi
Valitsus seoses eriolukorraga omavalitsutele toetust,
mis oli ühekordne ja 2021.
a lisatoetust ei lubata. Saadavate toetuste eelarves on
olulisemad riigipoolsed sihtotstarbelised toetusfondi
summad ning tasandusfondi summa 1 153 834 eurot.
Sihtotstarbelist toetusfondi
on kavandatud 2 023 659
eurot, millest 1 470 850
eurot on eraldised haridusvaldkonna kuludeks.
Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm)
laekumist valla eelarvesse

Kultuur, vaba aeg
26%
planeeritakse 85 000 eurot,
millest suurema osa moodustab kohaliku tähtsusega
maardlate kaevandamisõiguse tasu.
Kulud

Valla 2021. a põhitegevuse kulude mahuks on
planeeritud 8 189 293 eurot. Põhitegevuse kulud
jaotuvad kaheksa erineva
valdkonna vahel.
Kõige suurema osa, so
42% põhitegevuse kuludest
moodustavad hariduse valdkonna kulud. Vallas tegutseb kaks põhikooli ja kolm
lasteaed-põhikooli, kolm
lasteaeda.
Olulise osa 2021. aasta eelarvest moodustavad
kulud kultuuri valdkonda
so 26%. Toetusi vaba aja ja
kultuurisektoris mittetulunduslikele ühingutele ja
sihtasutustele on kokku 307
208 eurot. (2020. aastal oli
toetus kodanike ühendustele 249 043 eurot). Lisaks
on eraldatud huvitegevuse
toetust 61 248 eurot MTÜdele, kes viivad noortele läbi
mitmesuguseid spordi- ja
muid huviringe. Laste ja
noorte huvitegevuse võimaluste suurendamiseks
eraldab riik toetust – 2021.
aastal 125 498 eurot.
INVESTEERINGUTE
teostamiseks planeeritakse kokku 3 879 018 eurot,

millest toetustega kaetakse
1 849 595 eurot . Investeerimistegevuse all kajastatakse pangaintresside tasumist
ja põhivara soetust ning
antavaid toetusi põhivara
soetuseks.
2021. a eelarves on järgmised investeeringud:
• Peipsiääre vallamaja
2. korruse renoveerimine
50 000;
•Valla teede mustkatte
alla viimine 150 000 eurot;
•Avalike puhkealade rajamine 65 000 eurot (toetus
45 000 eurot);
•Kolkja puhkeala arendamine 40 000 eurot (toetus
35 000 eurot);
•Kalastus ja loodusvaatlus Alatskivi järvel 35 580
eurot (toetus 32 022 eurot);
•Alatskivi Lossi 4 renoveerimine 100 000 eurot;
•Munitsipaalkorterite renoveerimine 25 000 eurot;
•Murutraktori soetamine
8000 eurot;
•Alatskivi tervisekeskuse
rajamine 799 000 eurot
(toetus 555 000 eurot);
•Pala mänguväljak ja
muud väliväljakud 37 520
eurot (toetus 22 520 eurot);
•Koosa mängudemaja
2. korruse ja katuse renoveerimine 71 899 (toetus
71 899);
•Kallaste noortekeskus
20 000 eurot;
•Ranna rahvamaja katuse
renoveerimine 45 000 eurot;

•Kolkja rahvamaja fassaadi renoveerimine 30 949
eurot (toetus 26 306);
•Liivi Muuseumi näituste
maja küttesüsteem ja tualettruumide rekonstrueerimine 27 752 eurot (toetus
23 252);
•Sibulatee kolme kultuuri projekt 1 696 082 eurot
(toetus 840 119 eurot);
•Kallaste Arendus SA
söökla renoveerimine
94 145 eurot (toetus 36 711);
•Kallaste lasteaia mänguväljak 20 000 eurot (toetus
20 000);
•Pala lasteaia ventilatsioon ja plats 46 000 eurot;
•Alatskivi Kooli staadion
ja inventarihoone 332 342
eurot (toetus 68 333);
•Pala kooli evakuatsioonitrepp 20 000 eurot;
•Kolkja kooli staadion
104 749 eurot (toetus
68 333);
•K o l k j a k o o l i v õ i m l a
ventilatsioon 35 000 eurot.
Paljud investeeringud on
kavas ellu viia projektitoetuste abil. Kui ei õnnestu
saada fondidest toetusi,
lükkuvad investeeringud
edasi järgnevatesse eelarveaastatesse.
FINANTSEERIMISTEGEVUS

Vallal on 2021. a lõpuks
14 kehtivat laenulepingut
kokku summas 2 834 748

eurot ehk 34,6% põhitegevuse tuludest. Sellega
püsib Peipsiääre vald 60%
netovõlakoormuse piirides.
2021. aastal tuleb pankadele tasuda 363 711 eurot
tagasimakseid. Vallal on
2021. aastal lõppemas kapitalirendileping summas
3389 eurot.
Laenu on plaanis võtta investeeringute teostamiseks ja põhivara soetuseks antavaks toetuseks.
2021. aasta investeeringute
teostamiseks on kavas
kaasata laenuvahendeid
1 400 000 eurot. Samuti on
plaanis soetada kapitalirendi tingimustel traktor,
mis oleks eelkõige Kallaste
piirkonna teenindamiseks
talveperioodil. Kapitalirendikohustisi on 2021. a
eelarvest planeeritud kokku
23 385 eurot.
Likviidsete varade
muutus

Likviidsete varade jääk
seisuga 31.12.2020 oli 1 273
518,19 eurot.
2021. a eelarvega kavandatakse esialgu likviidseid
varasid kasutusele võtta
1 052 812 eurot, mis suunatakse investeerimis- ja
finantseerimistegevuseks
katteks.
Koostas
Mirje Põld

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab aprillist kuni septembri lõpuni vastama kolmele tingimusele
Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi
elava pensionäri toetust,
peavad 1. aprillist kuni
30. septembrini olema
täidetud kolm tingimust.
Toetust makstakse neile,
kes on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja
kelle vanaduspension on
alla 636 euro kuus.
Sotsiaalkindlustusameti
pensioniteenuse juht Signe Viimsalu ütles, et üksi

elava pensionäri toetust
maksab amet automaatselt
ilma ühegi taotluseta neile
pensionäridele, kel on 1.
aprillist kuni 30. septembrini täidetud kõik kolm
tingimust.
„Toetuse tingimustes
arvestatakse elukallidusega ja nii tõuseb ka toetuse
saamise tingimuseks seatud
pensionisumma igal aastal.
Kui möödunud aastal pidi
toetuse saamiseks jääma
igakuise kättesaadava pensioni summa alla 582 euro,

siis sel aastal on piiriks 636
eurot,“ rääkis Viimsalu.
Tähele tasub panna, et iga
aasta 1. aprillil indekseeritakse pensione ja sellega
seoses pensionid veidi suurenevad. Sel aastal tõstab
pensione ka erakorraline
pensionitõus.
„Paneme südamele, et
pensionär ise, tema sugulane või eestkostja jälgiks,
et üksi elava pensionäri
andmed rahvastikuregistris
vastaks tegelikule olukorrale. Toetuse määramisel

lähtub amet rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu
võib juhtuda, et reaalselt
üksi elav pensionär jääb
toetusest ilma, kuna tema
lapsed on vanema juurde
sisse kirjutatud, kuigi tegelikkuses on nad ammu välja
kolinud,“ selgitas Viimsalu.
Üksi elamise faktil on
siiski ka erandeid. Toetust
on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel,
hooldekodude elanikel ning
inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele,

kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene
viibib hooldekodus. Andmed
hooldekodus viibimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet otse hooldekodudelt.
Kõigile, kelle andmed
vastavad toetuse saamise
tingimustele, maksab sotsiaalkindlustusamet toetuse automaatselt välja koos
oktoobrikuu pensioniga.
Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel sel aastal üksi
elava pensionäri toetuse
saamise tingimustele, tekib

tal järgmine võimalus saada
toetust järgmisel aastal.
Eelmisel aastal maksis sotsiaalkindlustusamet
üksi elava pensionäri toetust ligi 89 900 inimesele
kokku üle 10,3 miljoni euro.
Rohkem infot toetuse
kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Sotsiaalkindlustusamet
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Eesti oma Hollywoodi mägi

Tartumaa loometalgutelt vunki saanud
Laeva kogukond on
otsustanud luua kõigile
tuttavast Hollywoodi mäest silmapaistva
maamärgi kogu Eesti
jaoks ning ühendada
selle abil paikkonna
inimesed ja ettevõtjad
ühise eesmärgi nimel
tegutsema.

Mõte taastada tähed
ja korrastada mäekülg
küpses erinevate asjaosaliste peas juba aastaid,
aga õige hoo sai asi sisse
23. oktoobril 2020 toimunud Tartumaa loometalgutel, kus ähmasest
visioonist sündis konkreetne arendusplaan.
Idee eestvõtja Veronika Täpsi (Tartu valla Laeva kultuurimaja juhataja) sõnul tuli
loometalgutel osalemise
pakkumine Tartumaa
Omavalitsuste Liidu kultuurinõunikult. “Loometalgutele minnes oli
ainus mõte see, et soovime mäge taaselustada
ja kasutada ära selle
potentsiaali. See eesmärk
iseenesest ei muutunud,
aga meeskonda tuli juurde inimesi, kes on asjast
samamoodi huvitatud.
Tänu sellele on motivatsioon üleval ja teotahe
suur. Lisandus ka uusi
mõtteid nagu staaride
skulptuurivõistlus ja oru
kasutamine ürituste korraldamiseks,” märgib
Täpsi.
Kava kohaselt hakkavad suurejoonelise vaatega mäge kaunistama
uued väljavalgustatud
HOLLYWOOD tähed.
Mäe tippu aga rajatakse vaateplatvorm, kuhu
viib turvaline trepp. Mäe
taga peituv org, mis oma
kujult on justkui looduslik amfiteater, kujuneb aga “kultuurioruks”,
mis sobib kontsertide ja

Kodavere kiäleruasuke

Foto: Pille Kirsi

Keväd
Heino Õunap

Tiim Hollywood Loometalgutel. 				

teatrietenduste korraldamiseks. Kavandamisel on iga-aastaselt toimuv skulptuurivõistlus,
et tekiks nii Eesti kui
Hollywoodi staaride park.
Mägi on plaanis siduda
ka Euroopa Kultuuripealinn 2024 programmiga,
sest on see ju Tartumaa
“värav” Tallinna suunalt
tulijatele.
Et nii suurejoonelisi
plaane ellu viia, on vaja
tugevat koostöövõrgustikku. Väga hea koostöö on saavutatud mäe
ümbruses tegutsevate
ettevõtetega ja Tartu
vallavalitsusega, kes on
toeks mäe väljaarendamisel. Algatusele aitab
kaasa ka Valio Eesti AS,
kelle territooriumil mägi
asub. Loometalgutelt
auhinnaks saadud pilootprojektis osalemine
ja mentorlus Tartumaa
Arendusseltsilt ning
nõustamine Tartu Regiooni Energiaagentuurilt toetavad plaanide
teostumist.

“Kõige paremad ideed
ja edukamad ettevõtmised sünnivad siis, kui
on motiveeritud inimesed. Mul on hea meel,
et Hollywoodi mägi ja
selle taga peidus olev
kruusaauk on oma potentsiaaliga jäänud silma kohaliku kogukonna
eestvedajatele. Luitunud
tähtede asendamisest on
tänaseks saanud idee
luua kultuuripealinna
väravad, kus tehakse
teatrit ja eksponeeritakse
skulptuure. Tartu vald
kindlasti toetab ettevõtmist nõu ja jõuga,” kiidab
vallavanem Jarno Laur
kogukonna algatust.
Hollywoodi mäe arendamise ümber koondunud meeskond töötab
täiel võimsusel. Kõik,
keda huvitab Laeva kogukonna ja Hollywoodi
mäe käekäik, on oodatud
24. aprillil kl 10 algavatele Hollywoodi mäe
heakorratalgutele. Koos
puhastatakse mäekülg
võsast ja koristatakse
ümbrust. Samas toimub

Foto: Timo Arbeiter

kõnekoosolek, kus kuuleb
lähemalt mäe arendusplaanidest ning saab ka
oma sõna sekka öelda.
Esita julgelt oma kohalikku kogukonda arendav idee, mis vajab lahendamist, uusi mõtteid või
tagant tõukamist 1.–2.
oktoobril 2021 Kõrveküla põhikoolis toimuvale
Tartumaa loometalgutele
https://www.tartumaa.
ee/loometalgud

Kui jõud kätte märtsikuu, siis akas juba keväd paissma. Pääväd
õlid ulga pitkemäd, pilva õli taevan vähäm ja uanete rässä õtsa
teksid iäpurikud, mes päävä kään akasid tilkma. Kõneldi, et külmävanamiis vesissäb, keväd põle enäm tiäbku kaugel.
Obesetiidel, mes talvel kääsid müüdä anga üles-alla, akasid
obesejunnid pääväkään sojass minemä ja lumme auka sulatama.
Mussad junnid tõmmasid päävä ligi. Obesed akasid jalgama. Sii
one nõnna, et ku lumi läks mõnesskõhass pehmess, siis obese jalg
vajus lumeangess läbi.
Värvud aounniku õtsan ja maja rässän akasid tihkemäss sädissämä. Suured puud maja ümmer akasid kua kudagi tõissmuudu
kohisemä, nigu õless mõni pillikuur koskil kasede latven vai üleaidse õvvepiäl tasakesse mängnud.
Sii õli õmamuudu keväde, mes kost koskilt kaugelt metsä tagass ja õli saman nigu kõhe siinsaman. Järvepiäl iilgäs pääväkään
õtsata lumeväli. Üüsiti, viil märtsi lõpupoale viskas vahess külmä
õma kolmkümmend kruadi, aga pääv tegi õma tüü. Võsu taga ja
põlde piäl, kos õli juba mua musse laika nähä, õli kuulta lõokesse
lõõritamiss ja kiivitäjäte õikamiss.
(Jutu on Kodavere murrakus kirja
pannud Eevi Treial)

PEIPSIÄÄRE VALLA RAAMATUKOGUDES

Uudis Pala raamatukogu
lugejatele

Foto: Grethe Rõõm

Britt Vahter

Loometalgute korraldusmeeskonna liige
Tartumaa Arendusseltsi konsultantprojektijuht ja tiim
Hollywood mentor

Kuldlugeja Eha toob loetud raamatud alati kiiresti tagasi, kuid kindel on
see, et ta ei lahku raamatukogust kunagi uue lugemisvarata.
Eha: „Lugemine on minu elustiil.“ 		
Foto: Anu Saul

Nüüd on teil võimalus raamatuid ja ajakirju panna tagastuskasti ka ajal, mil raamatukogu on suletud. Laenaja
tuvastatakse teavikul asuva vöötkoodi abil. Soovitav on
raamatud kilekotti pakkida.
Tagastuskastist peaks olema abi neile,
* kellel pole võimalik raamatukogu lahtiolekuajal tulla;
* kes hetkel ei soovi uut kirjavara võtta;
* kellel on raamatud kauaks kätte jäänud (meeldetuletuseks – laenutuse tähtaeg on 30 kalendripäeva);
* kes mõtlevad teistele huvilistele ja toovad uuemad, juba
läbiloetud raamatud enne tähtaega tagasi.
Lugejatel on ka praegusel perioodil ohutusreegleid
järgides võimalik kasutada kõiki raamatukogu teenuseid
– kojulaenutusest arvutikasutuseni. Kontaktivaba teeninduse soovi korral võtke ühendust telefoni (773 4505) või
meili (pala.raamatukogu@peipsivald.ee) teel.
Anu Saul
Pala raamatukoguhoidja
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43. Liivi luuleauhinna nominendid
fs

Kristiina Ehin

Muremurdja

***
koerale ei tohi anda
laua pealt syya
ega orjale
inimese nime
kui sa ostad seda vahuveini
ei siruta sa kätt välja
et tõsta pudelit letile
sa ootad
et mina tulen ringiga leti tagant
ja teen seda

Muremurdja on keti kuudi küljest
koos tagalauaga lahti kangutanud
Lõrisedes jookseb ta mööda linna
ja rebib inimeste südamest muresid välja
Murepojukeste haprad luud
praksuvad ta lõugade vahel
Rahva hiigelmurede vatsast
kisub ta soolikad välja
kangutab kollektiivsel alateadvusel
uneuksed eest
ja kargab kõrri meie ängile ja nukrusele
meie piinatud orjahingele
ja valusatele mälestustele
meie allaneelatud uhkusele
mis on üleöö masenduseks moondunud

kui me paneme asfalti
või tõstame banaane välja
ei vaata sa meile näkku
kui teie olete inimesed
kes siis meie oleme
kas ori on arenenud inimesest
või pole teda olemas
kas meid saab osta tööriistapoest
kas tykikaupa
või kaaluga
ei ole meie asi
miski ei ole meie asi
aga ikka sa kysid
milline vein sobib praetud krevettide juurde
miks?
meil ei ole ju silmi
ega suud
(Vikerkaar 2020, nr 9)

Andres Aule
KUIDAS MINUST EI SAANUD GRIGORJEVAT
Aule luulel pole ju viga, aga kas toimetajate lauale on jõudnud
		näiteks Sveta Grigorjeva ja Liina Tammiste värsked kogud?
						
Peeter Sauter

Mu rahvus: (mõlemalt poolt) eestlane
ja sugu: mees.
Ma mäletan, mismoodi oli
Eesti NSV-s.
Mu gf on brünett.
Mu nimes pole ühtki g-d.

Tema kabjalöök
annab armastussõnad suhu
teeb kartulikarva patsi kuldseks
toob kevadpäikest nähes pisara silma
paneb sõbrale pihtima
andeks paluma
oma jumalast antud Jonni jätma
ära leppima
Mure
armas Mure
ilma sinuta ei suuda ma
hoida ega hoolida
Ehk õnnestub sind veel ellu äratada?
Ehk sõuame sinuga koos
veel soovide siniranda
ja taltsutame kord
selle rõõmsasilmse murdja
					

Ma võtan suhu
ainult toitu,
jooki,
ravimeid
ja keelt.

(„Janu on kõikidel üks”)

Berit Petolai
Tõnkadi-lõnk

Mind pole pandud Eestis alatasa
ühte patta.
Ei vihka kedagi. Ei ime midagi.
Ja väljendan end pigem tantsimata.
Ja enda getominevikust
ei kirjuta ma teile ridagi.
		

Kaitseme ennast vapralt
Surume käed Muremurdja
buldogikõri ümber kokku
Me pole ometi mingid andunud optimistid
mingid naiivsed keskeurooplased
mingid kiipsmailinguga kauboikullesed
Oleme eestlased ja mure on meie leib
elustiil ja ellujäämisstrateegia
Mure on meie tagatükk
maks põrn ja pankreas
Mure on valge ükssarvik
meie ajaloo
kahekümnemõõtmelises udulaamas
Vaid ühel lühikesel jaaniööl
ilmutab ta ennast
vett lirtsuval metsalagendikul
vana kalmistu taga

(Looming 12/2020)

Aino Pervik
*
Ukerdan oma laiade lamedate lapsesuuskadega üle avara
lumevälja. Pimeneb. Ei mingit suusarada ees, ei ühtki tulukest
kuskil.
Veel natuke rühkimist üle paksu puutumatu lume, ja ma
jõuan
koju!
Mu parim mälestus lapsepõlvest ongi kodu: ema, isa ja
väike
mina.									
(“Miniatuurid mälupõhjast”)

See puukäru, millega sauna puid vean, teeb ikka nõnda:
tõnkadi-lõnk.
Tõnkadi-lõnk, üle õue, koorem pilpaid peal, nii ta veereb
ja laulab.
Tulevad aina uued kevaded, suved ja sügised. Talvedki.
Elu keerdub nagu ahjule kuivama jäetud kasetoht,
aastaajad vahelduvad, üht oodata enam ei jõuagi, juba
algab uus.
Kiiremaks läeb kulg, hommikul nõksatan paigalt ja sööstan
päeva,
õhtul vurrina urgu tagasi, sulgen enda järelt uksed ja
haagid,
maabun rahusse, igatsen tasaseid jutte.
Selles ajavoolus ja voolamises aiman kedagi enda ümber,
head vaimu, kes on alguse saanud ühest kaugest palvest,
ilmutades end videvikus, arooniamarjade tuimestavas
mekis.
Tänan. Meenutan. Tunnetan abaluudes sooja virgumist.
Suured asjad muunduvad, kasvavad üle pea või pöörduvad
teisele teele.
Väiksed asjad korduvad ja neis on pidet.

Vanal rohelisel metsjakil on kesksuvel raudrohu krõbedalt
mõrkjas lõhn
ja taskunurkades peen puru, sest ikka korjan taimi kuivatamiseks.
Sügisõhtul lambivalgel kirjutades on sõrmed valge paberi
taustal pruunid ja
parkunud puravikud, sügisest sügisesse puhastan ja lõigun neid.
Nii vaatan end eemalt ja ülalt ning sealt, kõrgelt,
näen läbi aastate üht kogu istumas sauna ees pikal pingil,
puhta pesu hunnik õlale visatud nagu kokkulapatud öökullitiivad,
vaatamas üle aasa, tumeda allikakuuse poole.
Jälgimas looma või lindu, tuulehoogu, vihma ja iseenda
kõrgeid servi.
Minuteid, tunde, päevi ja aastaid nii. Õhtuti, ikka seesama
pilt.
Taustaks tasane mantra, tõnkadi-lõnk, puukäru tuttav
lauluke,
mis nagu ajatu heli köidab aastad kokku,
lubades aastaaegadel üle minna,
puid lehtedesse rüütades ja siis jälle raagu puhudes.
Tõnkadi-lõnk, tõnkadi-lõnk.
Üle õue, üle elu, üle aja.
										
(Looming 2, 2020)

Igor Kotjuh
***
mu nimi koormab mind
miks peaksin olema
igor kotjuh
kui elan eestis
kirjutan eesti keeles
ja mu lapsed käivad eestikeelses koolis
lisan siia juurde eestikeelseid sõnu
jõevool vesikasvud
taamal järv
igor kotjuh
ööbik elu
savi liisk
igor kotjuh selgelt eristub neist
kõlab teistmoodi
ja ta tähendus on arusaamatu
igor kotjuh on nagu telefon
blogi instrument
partner reserveeritud
uhhaa dušš
võõrsõnad on keele osa
ütlevad sõbrad
võõrsõnad eitavad eesti keelt
ütlevad võõrad
mu nimi koormab mind
sest see kuulutab rahvust
pean iga kord tõestama
et see pole oluline
							
(Vikerkaar 4-5/2020)

Natalja Nekramatnaja
*
VEND SAI NARIVOODI ÜLEMISE KORRA
sest üleval on paradiis
sest üleval on issand
allpool aga põrgu ja kurat
öösiti on taevaski pime ja pimedusest sajab
vihma
inimene avab vihmavarju
ega näe enam taevast ei usu enam paradiisi
hommikuti põletab jumal köögipliidil
lehekülgi saatana päevaraamatust
sõnad pannakse põlema
sõnad tõusevad korstnasse ja levivad üle kogu linna
sõnast keedetakse kohvi
kui vanemad ärkavad
sõna on kirbe ja lastele liiga kange
sõnu tuleb lahjendada
emapiimaga									
		
(Looming 9/2020)
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Tehnoloogiaõpetus
õpetaja Sander Sarapuu pilgu läbi
HARIDUSELU

Sander Sarapuu on
pärit Vara vallast. Üles
kasvas ta nii Vara küla
kortermajas kui ka mitmeid põlvi nende pere
talus Undi külas. Õpinguid alustas ta Vara koolis, kus täna õpetaja on,
lõpetades kooli 2003.
aastal. Vahepealsetel
aastatel õppis Sander nii
tisleriks kui puidutehnoloogiks. Kui suur masu
tuli leidis ta rohkem vaba
aega ja läbis pedagoogika
koolituse Tartu Õpetajate Seminaris. Tollal tal
konkreetset plaani ei
olnudki, pigem tegi seda
isiklikust huvist.
Huvi puutöö vastu
tekkis tal vajaduspõhiselt. Kuna tema lapsepõlves polnud just kõik otse
poeletilt saadaval tuli
need kuidagi ise ehitada.
Nii ehitas ta koos tädipojaga seitsmeaastaselt
oma esimese punnvõrri.
Ta mäletab veel, et murdis 1. klassi talvevaheajal pead, kuidas saada
kartulitest elektrivoolu
ja miks tema ehitatud
tuulelohe kõrgemale ei
lenda. Sellega loomulikult kaasnes ka vajaduspõhine puutööoskus.
Sanderi kõige suurem
töö on senimaani tema
enda kodu, mille ta oma
perele rajas. Ta arvab,
et maal elavale perele
kohaselt vist kestab see
töö seni kuni ka tema.
Lapsena valmistas
Sander pajupilli ja linnupesakaste. Linnupesakaste tegi ta põhjusel,
et lisaks puidule ja metallile tunneb ta suurt
huvi ka looduse vastu.
Pajupilli tegi ta, kuna
oli kunagi üks vanem
härra elanud Siberis oma
pool elu. Lapsena kusagil
süldilauas kuulis Sander
teda kurtvat, et noorus
on hukas, noored ei oska
isegi pajupilli teha. Tal
jäi alatiseks kummitama
see vestlus, mida kuulis. Ta arvab, et kusagil
kümme aastat pärast
seda tegi ta alles pajupilli. Enne pajupilli tegi ta
ka korduvalt sokuvilet,
millega loomi lähemale
meelitada.
Kahe lapse isana peab
ta laste kasvatamist ja
kodu rajamist spordiks.
Lisaks armastab Sander kalastamist. Käib
Emajõel ja väikejärvedel
kajakiga sõitmas. Varemalt sõitis mootorrattaga, viimastel aastatel
tundub talle, et jalgratas
on rohkem meele järele.
Kajakiga mõnel väikejärvel käia on viimasel

Õpetaja Sander Sarapuu isadepäeval õpilasi ja lapsevanemaid juhendamas.

ajal talle kõige meeldivam. Suve varahommikul uduse väikejärve
veepinnal hääletult kulgeda, loodust nautida
või spinningut loopida.
Seda teraapiat võib Sander soovitada teistelegi
proovida.
Vara kooli õpetajaks
sattus ta nii, et kandideeris ja läks vestlusele.
Ta teadis, et otsitakse,
aga ei pööranud esialgu
sellele suurt tähelepanu.
Otsest tähelepanu sellele
ametikohale juhtis Vara
kultuuritöötaja Aili Saul.
Peale direktoriga vestlust puutööklassis tunduski see mõte justkui
õige. Õpetaja on Sander
teist aastat. Esimestel
kuudel koolis olles õppis ta mõistma õpilasi
ja nende tegutsemise
põhjuseid ning ta usub,
et see on igal sügisel samamoodi.
Õpetaja arvates on
koolis teistmoodi tänane
klassiruum, seadmed,
tehnika ja ka inimesed
on muutunud. Füüsiliselt on muutunud. Vaimselt võiks kool alati jääda
samasuguseks. Koht, kus
saab uusi teadmisi, eluks
vajalikke praktilisioskuseid, sotsiaalsust, lisaks
on lapsed seni hoitud kui
vanemad tööl on.
Selle kahe aasta jooksul on õpetajal ka üks
meeldejääv lugu oma
õpilasega. Ükskord tuli
õpilane tundi ja kurtis,
et ta on täna nii väsinud,
et ei jaksa mitte midagi
teha. Sander lubas tal
siis niisama istuda, aga
ärgu midagi tehku. Peale
kümne minutilist istumist hakkas õpilasel igav
ja ta soovis, et õpetaja
annaks talle tööd. See

olukord lahenes Sanderi
jaoks kiiresti ja lihtsalt.
Õpetajana lastega
koolis on ta teinud paljutki seda, mida ta ise
sama vanalt on teinud.
Ta proovib leida võimalikult põnevaid töid ja
projekte, arvestades, et
nende projektidega saab
selgeks ka vajalik teooria kui ka kinnistuvad
praktilised töövõtted. Ta
üritab läheneda individuaalselt ja leida just
need tööd, mis piisaval
määral õpilast tööle motiveerivad. Tänu kooli
väiksele õpilaste arvule
on see võimalik. Oma
õpilastega on ta teinud
näiteks telefonile akustilise kõlari, distantsõppes
maikuus proovis pajuvilet teha.
Hetkel töösolevatest
projektidest proovitakse
teha puust lego-meest,
ainult, et kümme korda
suuremat. Eks aeg näitab, kas see ka valmib.
Sander veab koolis ka
puutööringi. Tegelikult
alguses pidi see tehnikaring olema. Esialgu plaanis ta ringis taastada
vana jalgratta, mille kallal ka nokitseti. Toodud
sai ka Hiinas valmistatud jalgratta abimootori
komplekt, mida rattale
saaks hiljem paigaldada.
Kuna õpilased avaldasid
suuremat soovi puutöö
järele, on sellest kujunenud rohkem puutööring. Ringitundides üritab Sander paindlikum
olla ja laseb ka õpilastel
oma nägemuse järele
töid teha. Puutööringis
on õpilased teinud näiteks puust laevamaketti.
Üldiselt on poiste soov
alati olnud samasugune
– tahavad teha puust
mõõka või püssi. Selline

Lumine veebruar
Õnnetriinus

Foto: Signe Tennisson

soov kostab peaaegu igas
tunnis kui ka ringis. Sander uuris seda teemat
süvitsi ja selline soov on
olnud senikaua poistel
kui kooliharidust antud
on, ilmselt ka enne seda.
Suuremates klassides
tavaliselt see soov kaob.
Õpetajale endale
meeldib klassikalise
puuhöövliga hööveldamine. See on üks vanimaid
ja tänuväärsemaid tisleri
tööriistu. Tundides proovitakse õpilastega lihtsalt erinevaid töövõtteid
ja harjutatakse, et tekiks
kätes vajalik kindlus.
Koolitöö pakub Sanderile piisavalt pinget
ja just positiivset pinget.
Kui pinget ei pakuks või
tunduks see negatiivne,
siis ei tasuks see töö end
ära.
Õpilastele proovib
Sander õpetada, et millegi loomisprotsess võib
olla toredam kui millegi
omamine.
Lisaks soovitab Sander kõigile proovida ka
ise osaleda millegi loomisel. Loomulikult igapäevane töö on ka paljudel inimestel loomine,
ehitusmees laob kive ja
traktorist künnab, on
ju loomine seegi. Luua
midagi ilma põhjuseta,
ilma selle töö eest palka
või muud materiaalset
kasu saamata. Näiteks
eesootaval kevadel õppida selgeks pajupilli
meisterdamine ja proovida see häälde saada.
Hetkeolukord maailmas
on loonud selliste asjade
jaoks soodsaimad tingimused.
Signe Tennisson

Vara põhikooli
õpetaja

Eeskujulikule talvekuule kohaselt võis veebruaris pea kõigis Õnnetriinude toimetustes silmata
lund.
Väikesed Lepatriinud meisterdasid veebruaris
lumememmesid. Suure lumememmede meisterdamise kuu eesmärgiks oli tutvustada erinevaid
koostegutsemise viise. Paaris- ja rühmatööd valmisid laheda sumina ja uudishimu saatel. Kasutust
leidsid mitmesugused materjalid ja tehnikad, et
oleks võimalikult põnev ning teistmoodi toimetamine. Igal nädalal loodi uusi lumememmesid,
kes olid eelmistest täiesti erinevad, kuid samas
ka nii sarnased – lapsed teadsid täpselt, missugustest osadest lumememmesid kokku panna.
Loodud memmed paigutati õppematerjaliks, aga
ka mängukaaslasteks kõikjale rühma. Õues õpiti
lumepalli veeretamist ning koos suuremate lastega
meisterdati lasteaia hoovile ka mõned päris lumememmed. Oli meeletult lumine kuu nii toas kui
õues ja vahvad lumememmed valvasid pisikeste
Lepatriinude toimetusi.
Traditsiooniliselt osalesid Õnnetriinud igaaastasel häirekeskuse korraldatud fotokonkursil
"Lumest lumele 112". Tähistasime 112 päeva ja
tõstsime laste teadlikkust kiirabi, päästjate ja
politsei tööst. Rühmades arutati tähtsa telefoninumbri vajalikkuse üle ja jagati oma teadmisi ning
kogemusi sel teemal.
Kuna fotokonkurss oli lähestikku sõbrapäevaga,
siis otsustasime foto loomisel kasutada sõbrapäeva
sümboolikat. Iga väike Õnnetriinu sai omale kolm
suurt südant, mille ta õpetajate kaasabil valmis
meisterdas ja erinevaid tehnikaid kasutades ära
kaunistas. Valminud südametest laoti lumele
number 112 ja kõik lapsed üheskoos õpetajatega
moodustasid käsi ühendades elutähtsa numbri
ümber tohutusuure südame.
Lumivalget värvi, ühe osana Eesti trikoloorist,
võis kohata kõikjal Õnnetriinus. Vabariigi sünnipäevanädalaks oli maja ehitud ja tähistamine võis
alata. Üle pika aja koguneti ühtse suure perena
saali pidulikule mänguhommikule. Muusikaõpetaja Kaie eestvedamisel tervitati ja õnnitleti Eestit
pillirütmide ning toredate tantsu- ja lauluviiside
saatel.
Kõigile päikest ja kevadeootust soovides

Õnnetriinu pere
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Tartumaa kasuperedel võimalus kaasata
peretoetaja ja saada muud tuge
Lapse tulek perre toob
vanematele suure elumuutuse, pakub palju rõõmu ja
väljakutseid. Kasuvanemaks olemine erineb tavalise lapsevanema rollist mitmeti. Kui loomulikul teel
lapsevanemateks saajatel
on 9 kuud aega olukorraga
kohaneda, siis kasuperre
võib laps või lapsed vahel
saabuda lausa üleöö, jättes
vanematele kohanemiseks
napilt aega.
Kasuperre tulevatel lastel võib olla mitmetahuline
kogemustepagas, paljudel on keeruline usaldada
täiskasvanuid, nad peavad
vahetama lasteaeda/kooli,
leidma uued sõbrad ja harjuma uue pere reeglitega.
Sageli on asendushooldust
vajavad lapsed kogenud
emotsionaalset, vaimset ja
füüsilist väärkohtlemist.
Kui me neid lapsi ei aita,
saadab neid traumakogemus kogu elu.
Kes kasuperesid abistab?
Kasuperedele pakutakse
üleriigiliselt tugiteenuseid
juba alates 2016. aastast.
2021. aastal on Lõuna piirkonnas - Tartu-, Jõgeva-,
Põlva-, Võru-, Viljandi- ja
Valgamaal kasuperedele
tugiteenuste osutaja MTÜ
Oma Pere koostöös SOS
Lasteküla Eesti Ühinguga.
MTÜ Oma Pere on Lõuna
piirkonnas pausidega tegutsenud alates 2016, seega
paljudele tuttav.

MTÜ Oma Pere Lõuna piirkonna aktiiv koosseisus (fotol vasakult) Tiina Kivirüüt, Kadi Annuk ja Aive Adamka.
			
Foto: Maris Pulla

2021. aastal pakutakse
teenuseid hanke “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele”
raames. Teenuste rahastaja
on Euroopa Sotsiaalfond ja
koordineerija Sotsiaalkindlustusamet. Peredele on
kõik teenused tasuta.
Millega MTÜ Oma Pere
tegeleb?
MTÜ Oma Pere loodi
2008 lapsendajaperede huvide kaitseks. Tänaseks
on ühing kasvanud üleriigiliseks ning laiendanud
tegevust kõigile kasuperedele – lapsendajatele,
eestkostjatele ning hooldusvanematele. Lisaks nõustab

MTÜ Oma Pere peresid, kes
alles kaaluvad kasupereks
saamist või on vajalikud
eeltingimused täitnud ja
ootavad perre last. Veel
pakutakse nõustamist ja
tuge viljatusravi protsessis
olevatele või viljatusravi lõpetanud paaridele ning lapsendatud täiskasvanutele,
kes on oma juurte otsingul
või alustavad otsinguid.
Millist tuge Tartumaa
kasuperedele 2021. aastal pakutakse?
Sarnaselt varasemaga jätkuvad 2021. aastal
peredele psühholoogilise
nõustamise ja mentorteenus, samuti tugigrupid

ja lühikoolitused. Jätkub
ka telefoni- ja e-kirja teel
nõustamine, seda nii eesti
kui vene keeles.
Täiesti uue teenusena
on kasuperedel 2021. aastal võimalik kaasata peretoetaja. Tema ülesandeks
on luua perega usalduslik
suhe, olla pere jaoks kiiresti kättesaadav ja olemas
ka väljaspool tavapärast
tööaega, aidata perel kohaneda ootamatu lapsevanemaks saamisega, pakkuda
võimalust arutada kasuvanemaks olemise käigus
ette tulevatel teemadel ja
küsimuste üle, jagada rõõme, muresid ja kogemust

ning toetada kasuvanemaid
lapse kasvatamisega seotud
raskuste ületamisel.
Mille poolest peretoetaja
erineb lastekaitsetöötajast?
Peretoetaja kõige olulisem erinevus tavapärasest
sotsiaalnõustamisest on
see, et tema kaasamiseks
ei pea kasupere ootama
raskuste tekkimiseni, vaid
peretoetaja võib kaasata
kohe lapse perre saabudes,
et uue olukorraga kohaneda
ja ta jääb perega seotuks
pikaks ajaks. Samuti võib
peretoetaja kaasata hilisemas faasis, sh näiteks noorte hooldusperest lahkumise
ettevalmistamiseks. Peretoetaja on erapooletu ning
tagab konfidentsiaalsuse.
Kohtumiste sageduse ja
vormi ning suhtluskanalite
valiku üle otsustavad pere
ja peretoetaja koos eelkõige
pere vajadustest ja võimalustest lähtudes.
Kes on MTÜ Oma Pere
nõustajad?
Peredele psühholoogilise
nõustamise pakkumiseks
on MTÜ-l Oma Pere koostöö
Tartu Laste Tugikeskuse
kogenud psühholoogide
Lemme Haldre, Eha Berezjuki ja Malle Roomeldiga. Peretoetajatena tegutsevad Tartumaal praegu
Tiina Kivirüüt, Keiu Kaljujärv, Aive Adamka, Margus
Annuk ja Kadi Annuk. Peretoetajaks saamise eeldus
on kokkupuude kasupereks
olemisega kas kasuvanema
või selle valdkonna ametni-
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kuna. Mentorina tegutseb
Lõuna piirkonnas pikaajalise kasupereks olemise
kogemusega Ly Sova.
Kuidas tugiteenuseid
taotleda?
Tugiteenuste taotlemiseks on mitu võimalust.
Esiteks võib pöörduda Sotsiaalkindlustuameti asendushoolduse koordinaatorite Elen Kinnepi (tel: 5393
6428; e-post: Elen.Kinnep@
sotsiaalkindlustusamet.
ee, eestikeelne teenindus)
või Anna Vorobjova (tel:
5393 9218; e-post: Anna.
Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee, venekeelne
teenindus) poole. Teine
võimalus on võtta otse
ühendust MTÜ Oma Pere
projektijuhi Liis Saarnaga
(tel: 5689 0150 või e-kiri:
info@omapere.ee) või Lõuna piirkonna tugiteenuste
koordinaatori Kadi Annukiga (tel: 5650 2706 või e-kiri:
kadi@omapere.ee).
Lõuna piirkonna kasuperedele algavad märtsis veebikovisioonid, mida
veab Kadi Annuk. Täpsem
info nii kovisioonide kui
tugigruppide ja lühikoolituste kohta on leitav MTÜ
Oma Pere kodulehel https://
www.omapere.ee/ rubriigis
„Nõustamised/koolituskalender“. Sealt leiab huviline
lisaks kuupäevadele ka
kõigi koolituste ja grupitegevuste lühikokkuvõtted
ning läbiviijate ja teenusepakkujate tutvustused.

Eelmisel aastal suurenes seene- ja ravimimürgistuste arv,
sagenesid alla 1-aastaste lastega juhtuvad mürgistused
Eelmisel aastal tehti
mürgistusinfoliinile
16662 umbes 4000 kõnet,
mida oli pea 1000 võrra
rohkem kui aasta varem.
Kasvanud on teadlikkus
mürgistusinfoliinist,
aga ka juhtumite arv.
Korja metsast ainult neid
seeni, mida kindlasti
tunned!

Eelmisel aastal oli erakordselt palju seenehuvilisi ja seega juhtus ka
mürgistusi rohkem. 2019.
aastaga võrreldes helistati 2020. aastal 2,5 korda
enam mürgistusinfoliinile
seenemürgistuse või selle
kahtluse korral. Meilegi
üllatusena leidus seenelisi, kes korjasid ära kõik
ette juhtunud seened. Nad
plaanisid seened hiljem
ära sorteerida, kuid tegelikkuses see ei õnnestu,
sest korjatud seened lähevad kergelt katki ja seened

on korjatud vaid osaliselt.
Tervet seent nägemata
pole võimalik seda tuvastada.
Võib tunduda üllatav
veel enne päris kevade
saabumist lugeda seenehooaja hoiatusi. Ent kohe
kui kevadel lumi ära sulab,
algab igal aastal esimene
seenehooaeg. Ühed esimesed seened on kevadkogritsad. Nende korjamisel
soovitame olla ettevaatlikud – need on toorelt väga
mürgised. Kevadkogritsast
võib mürgistuse saada isegi kupatamisaurudest, kui
köögis pole piisavalt hea
ventilatsioon.
Seenemürgistuste vältimiseks tasub ikka meelde
tuletada, et korja metsast
ainult neid seeni, mida
kindlalt tunned. Meie metsades on mitmeid seeni,
mis on äravahetamiseni
sarnased söögiseentega,
aga on tegelikult väga

mürgised. Mürgiseente
valikuga tasub tutvuda
veebilehel www.16662.ee.
Ravimit võttes kontrolli
kolm korda!

2020. aastal oli ravimimürgistusi umbes 800,
aasta varem alla 700. Üks
põhjus, miks ravimimürgistused juhtuvad, on nende valesti võtmine. Oluline
on meeles pidada, et milligrammid ja milliliitrid ei
ole samad.
Vedelat ravimit tuleb
kindlasti mõõta ravimiga
kaasas olnud mõõdulusika,
-topsi või süstlaga. Asendades mõõdulusika koduse
tee- või supilusikaga ei saa
olla kindel ravimi täpses
koguses. Eriti oluline on
see väikelaste puhul, kellele on ravimeid lihtne üle
doseerida.
Mürgistuse ennetamise
üheks võtmeks on riskikindlad harjumused. Ravi-

meid võttes kontrolli kolm
korda – kas pakendis on
õige ravim, kas võtan õige
koguse ja kas ravim sai õigesse kohta tagasi. Samasugust süsteemi jälgivad
ka tervishoiutöötajad.
Loo kodus süsteemid,
mis toimivad ka väsimuse
või kiirustamise korral
Kõige enam mürgistusõnnetusi leiab aset kuni
kolmeaastaste lastega,
seejuures aina enam alla
aasta vanuste lastega. Laste mürgistused juhtuvad
enamasti lapsevanemate
tähelepanematusest, mille
põhjuseks võib olla väsimus või kiirustamine.
Mürgistusinfoliini statistikast näeme, et kõige suurem mure allikas taoliste
mürgistuste tekkimisel on
10ml pudel. Seda aetakse
segamini kõige sagedamini. Enamasti juhtub
õnnetus lapsevanema käe
läbi, kes on hämaras ja

kiirustades haaranud arvatava D-vitamiini pudeli,
ent tegelikult manustanud
lapsele sootuks eeterlikku
õli, küünelaki eemaldajat,
silmatilku, nohuravimit
vms.
Eksimuste vältimiseks
on tark luua süsteem, mis
ei vea alt ka väsimuse või
kiirustamise korral. Hoia
ühes karbis ainult lapse
ravimeid, teises enda omi,
kolmandas muid väikepudeleid. Ravimite lapsele
andmisel pane toas tuli

põlema. Kõiki ravimeid
hoiusta lastele kättesaadamatus kohas. Kõige parem
koht on lukustatud kapp.
K u i m ü r g i s t u s s i i ski juhtub, tuleb helistada mürgistusinfoliinile
16662. Helistada võib mistahes mürgistusjuhtumi
või selle kahtluse korral.
Mürgistusohtudega saab
end kurssi viia veebilehe
www.16662.ee abil.
Mare Oder

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht
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Lahendusvastus palume saata e-mailile
priit.allikivi@peipsivald.ee, kuni 13. aprill 2021.
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COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
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Vaktsineerides
oleme tugevamad!

(eesn+peren)

USA MUUSIK

Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Miks vaktsineerida ennast COVID-19 vastu?
• COVID-19 vastane vaktsineerimine on tõenäoliselt ainus jätkusuutlik lahendus
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ning normaalse elukorralduse juurde tagasi
pöördumiseks. Iga inimese panus on oluline, et COVID-19 pandeemiat peatada.
•Kõik Eestis saadavalolevad COVID-19 vaktsiinid on väga efektiivsed raske haigestumise vältimiseks. Isegi kui mõni vaktsineeritud inimestest haigestub, põeb ta
haiguse läbi kergemalt haiglasse sattumata.
• COVID-19 vastase vaktsineerimise esimesed tulemused on näha ka Eestis – tervishoiutöötajate seas on COVID-19 haigusesse haigestumine langenud. Sama kinnitab
teiste riikide kogemus – nii Ühendkuningriigis kui Iisraelis on juba praeguseks raske
haigestumine ja hospitaliseerimised vähenenud enam kui 80%.
• Vaktsineerimine on ohutum kui COVID-19 haiguse läbipõdemine. COVID-19
haiguse kulg on ettearvamatu ja patsienditi erinev – teiste kaasuvate haiguste või
kõrge ea tõttu võib haigus kulgeda väga raskelt. COVID-19 haiguse läbipõdemisel
jäävad paljudele pikaajalised tüsistused. See haigus ei ole vaid eakate haigus ning
haiglaravile sattuvad üha nooremad inimesed.
• Praeguseks teada olevate andmete ja varasemate teadmiste põhjal võime eeldada,
et COVID19 vaktsiinid kaitsevad ka viiruse edasikandumise eest – täpselt kui hästi
ja efektiivselt, saame teada aja jooksul, sest uuringud käivad.
• Ennast vaktsineerides kaitseme ka neid, kes ise end kaitsta ei saa. Meie hulgas on
ka inimesi, kes oma terviseseisundi tõttu ennast vaktsineerida ei saa.
• Praeguseks on uuringutest kindlad andmed, et vaktsineerimisjärgne immuunsus
kestab vähemalt 6 kuud, kuid võime eeldada, et immuunkaitse kestab siiski palju
kauem. Uuringud immuunvastuse kestuse selgitamiseks alles käivad ja andmeid
koguneb ajaga juurde.
• Vaktsineerimine annab järk-järgult piirangutele leevendust. Vaktsineerimiskuuri
läbinud inimene ei pea lähikontaktsena või reisilt tulles Eesti riigipiiri ületades
isolatsiooni jääma järgneva 6 kuu jooksul pärast vaktsiinikuuri saamist. Kui saame
rohkem andmeid, on võimalik, et isolatsioonivabastuse aeg pikeneb veelgi.
• Vaktsineerimine vähendab koormust tervishoiusektorile, mis võimaldab taastada
haiglates plaanilise ravi mahtu.

Millised COVID-19 vaktsiinid on Eestis kättesaadavad? Kas ma saan
vaktsiini valida?

Eestis on kasutusel Euroopa müügiloaga vaktsiinid (vt www.vaktsineeri.ee/covid19).
COVID-19 vaktsiinid on kõik ühtviisi ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed. Enne
müügiloa andmist hindavad Euroopa Ravimiameti eksperdid vaktsiinide kliiniliste
uuringute tulemusi. Vaatamata kiirendatud müügiloa taotlemise protsessile ei ole
COVID-19 vaktsiinide puhul efektiivsuse ja ohutuse osas järeleandmisi tehtud.
Uuringud, sh vaktsiinide ohutuse seire, jätkuvad kõigi COVID-19 vaktsiinide puhul
ka pärast müügiloa saamist.
Esimesel poolaastal on Eestisse jõudvad COVID-19 vaktsiinide kogused piiratud
ning seetõttu inimene ise vaktsiini valida ei saa. Kõik COVID-19 vaktsiinid kaitsevad väga hästi raske COVID-19 haiguse eest. Andmeid vaktsiinide efektiivsuse ja
ohutuse kohta erinevas vanuses ning erinevate kaasuvate haiguste ja seisunditega
inimestel laekub pidevalt juurde. Seni ei ole vaktsiinide kliinilisi uuringuid tehtud
lastel ning seetõttu lapsi praegu COVID-19 vastu ei vaktsineerita.

Kas COVID-19 vaktsiinidel esineb kõrvaltoimeid? Mida nende tekkimisel
ette võtta?

Vaktsiinid on nii ohutuse kui ka efektiivsuse poolest ühed enam uuritud ravimid,
kuid nagu kõigil ravimitel, võib ka COVID-19 vaktsiinidel esineda kõrvaltoimeid.
Kõrvaltoimeid ei esine siiski kõigil inimestel. Kui kõrvaltoimed esinevad võivad need
olla häirivad ja põhjustada ajutist ebamugavust, kuid enamasti on need kerged ja
iseparanevad. Tõsiseid kõrvaltoimeid esineb väga harva. Tüüpilisemad kerged kõrvaltoimed, mida COVID-19 vaktsiinide puhul võib esineda on: süstekoha valu ja turse,
peavalu, palavik, halb enesetunne, iiveldus, lihasvalu, liigesvalu. Kõik teadaolevad
vaktsiiniga seostatavad kõrvaltoimed on kirjas vaktsiini pakendi infolehes. Tõsiseks
kõrvaltoimeks loetakse allergilisi (ülitundlikkus) reaktsioone, mis tekivad väga harva.
Selleks puhuks on vaktsineerijal alati olemas vajalikud esmaabivahendid. Allergiline
reaktsioon tekib üldjuhul lühikese aja jooksul pärast vaktsineerimist. Seetõttu tuleb
jääda pärast vaktsiinisüsti saamist veel vähemalt 15 minutiks tervishoiutöötaja
jälgimise alla. Arvestada tuleb sellega, et COVID-19 vaktsiinid võivad sõltuvalt
vaktsiinist kas pärast esimest või teist doosi tekitada immuunsüsteemi vastusena
vaktsiinile üldnähte ja süstekoha reaktsioone. Immuunsüsteemi aktiveerumise nähtudena tekivad sagedasemad kõrvaltoimed, nt palavik, liigesvalu, halb enesetunne
kuni paar-kolm päeva pärast vaktsineerimist. Üldjuhul mööduvad need sümptomid
paari päeva jooksul. Juhul, kui tunnete ennast halvasti kauem kui kolm päeva ja

vajate nõu, võtke ühendust oma perearstiga või helistage perearsti nõuandeliinile
numbril 1220. Kõiki terviseprobleeme ravitakse parimal moel sõltumata sellest,
kas need on vaktsiiniga seotud kõrvaltoimed või muud tervisenähud. Juhul, kui
kahtlustate endal COVID-19 vaktsiini kõrvaltoimet, teavitage sellest kindlasti oma
perearsti või vaktsineerijat. Kõigil tervishoiutöötajatel on kohustus Ravimiametit
COVID-19 vaktsiinide kõrvaltoimetest teavitada. Samuti võite Ravimiametile ka ise
tekkinud kõrvalnähtudest teada anda ravimiameti veebilehel oleva vormi kaudu:
www.ravimiamet.ee Teata kõrvaltoimest.

Millistel juhtudel on COVID-19 vaktsineerimine inimesele vastunäidustatud?
Enne vaktsineerimist teeb vaktsineerija kindlaks vaktsineerimise võimalikud
ajutised või püsivad vastunäidustused. Vaktsineerimine tuleks edasi lükata ägeda
palavikuga kulgeva haiguse korral või siis, kui inimene parajasti põeb COVID-19
haigust või on olnud COVID-19 positiivse inimesega lähikontaktis.

Kes saavad ennast COVID-19 vastu vaktsineerida ja millal?
COVID-19 vaktsineerimise võimalus avatakse 2021. aastal tasuta kõigile Eesti
elanikele, sh ravikindlustuseta inimestele. Vaktsineerimise täpne aeg sõltub Eestisse
jõudvatest vaktsiinikogustest. Vaktsineerimine on vabatahtlik.
Esimesel poolaastal on Eestisse jõudvad vaktsiinikogused veel piiratud. Seetõttu
võimaldatakse COVID-19 vastast vaktsineerimist elanikele järk-järgult alustades
inimestest, kes peavad tagama tervishoiu- ja hoolekandeteenuste toimivuse, kes on
oma kõrge ea või terviseseisundi tõttu COVID-19 haigusest eriti ohustatud või kes
tagavad ühiskonna jaoks kriitiliste teenuste toimepidevuse.
Niipea kui vaktsiinikogused seda lubavad, avatakse vaktsineerimise võimalus kõigile
soovijatele. Praeguste tarnekoguste prognoosi järgi saab see võimalikuks kõige
varem maikuust alates.

Kas ja millal vaktsineerida, kui olen COVID-19 läbi põdenud või lähikontaktne?

Kuna COVID-19 haiguse läbipõdemine ei pruugi anda vaktsineerimiskuuri läbimisega võrreldavat immuunkaitset, siis tuleks COVID-19 haiguse läbipõdenuid
vaktsineerida 1 doosiga kuue kuu jooksul pärast tervenemist.
Inimestele, kes pärast esimese vaktsiinidoosi manustamist COVID-19 haigusesse
haigestuvad, teist doosi ei manustata ning loetakse inimene vaktsineerituks järgmise 6 kuu jooksul.
COVID-19 lähikontaktsete puhul tuleks oodata enne vaktsineerimist ära lähikontaktsuse perioodi lõpp.
NB!
• COVID-19 haiguse läbipõdemine või antikehade olemasolu ei ole vaktsineerimise
vastunäidustus.
• COVID-19 vaktsineerimine ei tekita PCR positiivsust.
• COVID-19 vaktsiinide kasutamise kogemused rasedatel on piiratud ning seetõttu
võib neid kasutada raseduse ajal vaid juhul, mil võimalik kasu ületab potentsiaalsed
riskid emale ja lootele. Uuringud ei ole siiski näidanud otsest või kaudset kahjulikku
toimet rasedusele, loote arengule, sünnitusele ega sünnijärgsele arengule. Kui olete
saanud vaktsiini raseduse ajal, siis andke sellest arstile teada. Arst informeerib sellest
vaktsiini müügiloa hoidjat ning kogutavad andmed aitavad täpsustada vaktsiinide
ohutusprofiili rasedatel.
Kas ma pean pärast vaktsineerimist endiselt piiranguid järgima?
COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud inimene ei pea lähikontaktsena või reisilt
tulles Eesti riigipiiri ületades isolatsiooni jääma järgneva 6 kuu jooksul pärast kuuri
läbimist. Kui saame rohkem andmeid, on võimalik, et isolatsioonivabastuse aeg
pikeneb veelgi.
Samas on oluline, et ka vaktsineeritud inimesed kannaksid maski, hoiaksid distantsi
ja järgiksid muid nakkusohutuse meetmeid (kätepesu ja hingamisteede hügieen
jne), mis ühiskonnas kehtivad. Sellega tagame epideemia tingimustes maksimaalse
ohutuse ja kaitse nii endale kui ka meid ümbritsevatele inimestele.

Millal ja kus saan mina COVID-19 vastu vaktsineerida ja kes mind sellest
teavitab?
Kuulun riskirühma:
COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed on vanusest ja terviseseisundist tingitud
haigusriski alusel jagatud kuude rühma (vt Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaan).

Vaktsineerijaks on üldjuhul inimese perearst. Veebruaris alustati üle 80-aastaste
riskirühma vaktsineerimisega, kuid piiratud vaktsiinikoguste tõttu ei ole praegu
veel kõik üle 80-aastased inimesed vaktsineerimise võimalust saanud. Järk-järgult
liigutakse vaktsineerimise võimaldamisega gruppide kaupa edasi. Vaktsineerimiseks
võtab ühendust Teie perearst ning lepib kokku vaktsineerimise aja. Nooremad riskirühma kuuluvad inimesed saavad järjekorra nendeni jõudes elektroonse teavituse
ka oma eesti.ee e-posti aadressile ning samuti teavituse riskirühma kuulumise
kohta. Juhul, kui perearstikeskuses on võimalik ka elektroonselt aegu broneerida,
teavitatakse sellest võimalusest ette. Soovi korral võite oma perearstile märku anda,
et olete valmis ka lühikese etteteatamise ajaga vaktsineerimisele tulema, kui keegi
peaks ootamatult oma ajast loobuma.
Teavitage oma perearstikeskust esimesel võimalusel, kui selgub, et Te ei saa kokku
lepitud ajal vaktsineerimisele minna.
Olen haridustöötaja, politseinik, päästja vm eesliinitöötaja
Vaktsineerimise võimaluse avanemisest teavitab Teid tööandja, kelle kaudu lepitakse
vaktsineeriva asutusega kokku vaktsineerimise korraldus, sh koht ja aeg. Vaktsineerimine toimub kas kohalikus haiglas, töökohal, perearstikeskuses või kokkuleppel
mõne teise tervishoiuteenuse osutajaga. Registreeruge vaktsineerimisele vaid siis,
kui teil on kindel soov end vaktsineerida. Andke esimesel võimalusel teada, kui olete
oma otsust muutnud või mingil põhjusel vaktsineerimisele minna ei saa.
Ei kuulu ülalnimetatud rühmadesse
Riik on võtnud eesmärgiks tagada kõigile soovijatele vaktsineerimise võimalus
hiljemalt maist 2021. Vaktsineerimise võimaluse avanemisest ja vaktsineerimise
kohtadest antakse teada üldiste teavituskanalite ja meedia kaudu. Soovi korral
võite oma perearstile märku anda, et olete valmis ka lühikese etteteatamise ajaga
vaktsineerimisele tulema, kui keegi peaks ootamatult oma ajast loobuma.
Mida meeles pidada enne vaktsineerimist ja pärast?
Enne:
• Minge vaktsineerima kindlasti õigeaegselt ning andke esimesel võimalusel teada,
kui te ei saa kokkulepitud ajal vaktsineerimisele minna. Nii on võimalik vältida
dooside raiskuminemist ja leida Teie asemele teine vaktsiinisoovija;
• Vaktsineerima minnes kandke maski ja järgige teisi nakkusohutuse nõudeid,
hajutatust jne.
• Vaktsineerimise info kantakse digilukku. Soovi korral võite kaasa võtta kollase
immuniseerimispassi.
Pärast:
• Pärast vaktsineerimist tuleb jääda 15 minutiks tervishoiutöötaja jälgimisele;
• Pärast vaktsineerimist võivad esineda kõrvaltoimed. Need on mööduvad, ent
võivad olla häirivad. Enne vaktsineerimist peaksite tutvuma vaktsiini infolehega, et
võimalikud reaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena. Need reaktsioonid on
vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga. Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude
korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti
tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada.
•Juhul, kui tunnete ennast pärast vaktsineerimist halvasti ja vajate tervisealast nõu,
võtke ühendust oma perearstiga või helistage 1220.
•Kõrvaltoimetest võite ise Ravimiametit teavitada www.ravimiamet.ee Teata
kõrvaltoimest (kuid öelge seda arstile, et teatist ei saadetaks topelt)
•Esimest süsti saades antakse teile vaktsiini pakendi infoleht, kuhu märgitakse teise
doosi manustamise aeg. Teise doosi manustamise aja kohta tuleb Teile ka elektroonne
meeldetuletus eesti.ee kaudu kas e-kirja või SMS sõnumina.

Kust leida infot, kui mul on küsimusi?

• riigiinfo telefonilt 1247
• perearsti nõuandeliinilt 1220
• vaktsineeri.ee/covid19
• kkk.kriis.ee
• terviseamet.ee
• oma perearstilt
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В прошлом году выросло количество случаев отравлений, вызванных
грибами и лекарствами, а также участились случаи отравления у
детей в возрасте до 1 года

В прошлом году на инфолинию по вопросам отравлений 16662 было совершено
около 4000 звонков, что почти на 1000 звонков больше,
чем годом ранее. Повысилась
осведомленность людей о наличии инфотелефона 16662,
но при этом увеличилось и
общее количество случаев
отравлений.
Собирайте в лесу только
те грибы, которые вы точно
знаете!
В прошлом году было
резко выросло количество
людей, которые занимались
собиранием грибов, поэтому было больше и случаев
отравлений. По сравнению с
2019 годом, в 2020 году было
совершено в 2,5 раза больше
звонков на инфолинию по
поводу отравления грибами
или подозрения на него. К
нашему удивлению, были и
такие грибники, которые собирали абсолютно все грибы,
которые попались на пути.
Они планировали провести
сортировку грибов позже, но
на самом деле это невозможно, потому что собранные
грибы легко ломаются, и
иногда собираются только
фрагменты грибов. Не увидев
гриб целиком, невозможно
его определить.

Может показаться странным читать предупреждения,
касающиеся грибного сезона,
еще до наступления настоящей весны. И все же грибной
сезон начинается каждый
год весной сразу после того,
как растает снег. Один из
первых весенних грибов строчок обыкновенный. Мы
рекомендуем соблюдать осторожность при сборе данных
грибов - в сыром виде они
очень ядовиты. Отравление
можно получить даже от паров над кипящей кастрюлей
с грибами, если кухня плохо
проветривается.
Чтобы избежать отравления грибами, все же стоит
не забывать, что собирать в
лесу нужно только те грибы,
в съедобности которых вы
уверены. В наших лесах много грибов, очень похожих на
съедобные, но при этом они
являются очень ядовитыми.
С перечнем ядовитых грибов
можно ознакомиться на сайте
www.16662.ee .
Трижды проверьте упаковку, прежде чем принять
лекарство!
В 2020 году было около
800 случаев отравлений наркотиками, в прошлом году
число отравлений составило
менее 700. Одна из причин,
по которой происходит от-

равление лекарствами - их
неправильный прием. Важно
помнить, что миллиграммы
и миллилитры - это не одно
и то же.
Обязательно отмеряйте
жидкое лекарство мерной
ложкой, чашкой или шприцем, прилагаемым к упаковке
лекарства. При замене мерной
ложки на домашнюю чайную
ложку или столовую ложку
нельзя быть больше уверенным в точном количестве лекарства. Особенно важно это
помнить в случае маленьких
детей, у которых передозировка может произойти очень
легко.
Один из ключей к предотвращению отравлений
- формирование привычек,
которые сами по себе уже
предотвращают риски. Принимая лекарства, обязательно
трижды проверьте - правильное ли лекарство в упаковке,
правильное ли количество
будет принято и вернули ли
вы лекарство обратно в правильное место. Аналогичную
систему контроля применяют
специалисты здравоохранения.
Создавайте дома такие системы обращения с опасными
веществами, которые хорошо
работают и при усталости и
при спешке.

Большинство случаев отравлений происходит у детей
в возрасте до трех лет, при
этом все чаще у детей в возрасте до одного года. Отравление детей обычно происходит
из-за невнимательности родителей, которая может быть
вызвана переутомлением или
спешкой.
Согласно статистике чаще
всего такие отравления случаются из-за 10-миллилитровых флаконов. Несчастный
случай обычно происходит с
участием родителей, которые
в темноте и в спешке хватают предполагаемый флакон

Высокопатогенный грипп птиц угрожает всем птицеводам

Высокопатогенный грипп
птиц был выявлен в основном среди мертвых водоплавающих птиц на северном
побережье страны. Однако болезнь угрожает всей
Эстонии, поскольку вскоре
ожидается миграция птиц, и
распространение инфекции
может возрасти еще больше.

Защитите своих птиц
Любой, кто занимается разведением птиц, может внести
свой вклад в профилактику
птичьего гриппа среди домашней птицы. Чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа, с 1 марта Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA)
ввел по всей Эстонии ограничения на содержание птицы на
свежем воздухе. Это ограничение распространяется на всех,
кто занимается разведением
птиц. Наряду с содержанием
птиц в помещениях крайне
важно зарегистрировать место
содержания птицы в регистре
сельскохозяйственных животных PRIA. Тогда департамент
сможет оперативно предотвратить распространение вируса и
поддержать птицеводов в эти
трудные времена. Регистрация
крайне важна, в частности, для
того, чтобы, если птиц действительно придется уничтожить,
можно было подать заявку на
компенсацию от государства.

Экономический ущерб
может быть огромным

Высокопатогенный штамм
вируса птичьего гриппа H5N8,
который сейчас распространяется по Эстонии, является
особенно опасным заболеванием животных. Особенно
опасными считаются болезни

животных, которые быстро
распространяются и трудно
поддаются контролю со стороны человека. Птичий грипп
— это очень заразное, тяжело
протекающее и крайне смертельное вирусное заболевание,
лечения от которого не существует. Если у домашней птицы
будет диагностирован особо
опасный птичий грипп, то для
предотвращения дальнейшего распространения болезни
птицы будут уничтожены, а
зараженные болезнью корма,
емкости для корма, отходы
и другие материалы будут
переработаны или уничтожены. Уничтожению подлежат
также продукты животного
происхождения от зараженных
птиц — мясо птицы и яйца. Всё
здание, где содержится птица,
должно быть продезинфицировано.
С октября 2020 года в европейских странах, чтобы предотвратить распространение
высокопатогенного гриппа
птиц, было уничтожено более
10 миллионов домашних птиц.
Таким образом, крайне заразный птичий грипп наносит

сокрушительный экономический ущерб. По сведениям
департамента, сегодня в Эстонии насчитывается более 2500
птицеводов, среди них — более
сотни птичников, в которых
содержится более тысячи птиц.
Кроме того, имеется много
птицеводов, которые во время
чрезвычайной ситуации взяли
на содержание кур, но не зарегистрировали их. В результате
реальное количество птицеводов может быть во много раз
больше.
Основные симптомы птичьего гриппа:
- отек гребня, бородки и морды;
- потеря аппетита, сонливость,
диарея;
- птица задыхается, а гребень
и бородка синеют;
- резкое падение яйценоскости.
Чтобы защитить свою домашнюю птицу:
- держите птиц в помещении
и избегайте любого контакта с
дикими птицами;

- не позволяйте посторонним
лицам приближаться к вашим
птицам;
- вымойте руки и смените одежду и обувь, прежде чем подходить к птицам и кормить их;
- если вы заметили необычную
смертность, сообщите об этом
своему ветеринару;
- птицу и инкубационные яйца
можно ввозить из-за границы
только на основании справки
о состоянии здоровья.
Что делать, если вы нашли
мертвых птиц:
- Если вы обнаружите павших
водоплавающих птиц (гусей,
лебедей), в большом количестве мертвых диких птиц или
мертвых хищных птиц (орлы,
ястребы), сообщите об этом по
справочному телефону +372
605 4767. Ни в коем случае не
стоит собирать птиц самостоятельно и куда-то их доставлять,
так как тем самым вы можете
усугубить распространение
вируса. При необходимости
департамент берет пробы.
- О смерти домашних птиц
необходимо сообщать ветеринарному врачу для получения
дальнейших указаний.
Более подробная информация доступна на веб-странице
Сельскохозяйственного и продовольственного департамента
https://pta.agri.ee/, там также
имеются ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того,
мы еженедельно обновляем
карту распространения птичьего гриппа и другую важную
информацию. Вы также можете
найти оперативно публикуемую информацию на странице
департамента в Facebook.

(например, с витамином D),
но во флаконе оказывается
жидкость для снятия лака или
глазные капли, или лекарство
от простуды и т.п.
Чтобы избежать ошибок, разумным шагом будет
создания систему хранения,
которая будет надежной и в
случаях усталости и спешки. В
одной коробке храните только детские лекарства, в другой
коробке - свои лекарства, в
третьем месте - маленькие
флаконы. Давая лекарство
ребенку, зажгите в комнате
свет. Храните лекарства в
недоступном для детей месте.

Лучшее место для хранения запираемый шкаф.
Если отравление все же
произошло, позвоните на
инфолинию по вопросам отравлений 16662. Звонить
на инфолинию можно при
любом случае отравления или
подозрении на отравление. С
опасностями отравлений вы
можете ознакомиться на интернет-сайте www.16662.ee
Маре Одер

Руководитель Информационного
центра по вопросам отравлений
Департамента Здоровья

Для получения пособия одиноко
проживающего пенсионера нужно с
апреля по конец сентября отвечать
трем условиям

Для того, чтобы в октябре получить пособие одиноко проживающего пенсионера в размере 115 евро, с 1 апреля по 30 сентября
должны быть соблюдены три следующих условия. Пособие выплачивается тем лицам, достигшим возраста пенсии по старости, кто
по данным регистра народонаселения проживает один и чья пенсия
по старости меньше 636 евро в месяц.
Сигне Виймсалу, руководитель пенсионной службы Департамента социального страхования, говорит, что Департамент выплатит пособие одиноко проживающего пенсионера автоматически без
какого-либо ходатайства тем пенсионерам, у которых с 1 апреля по
30 сентября будут соблюдены все три условия.
«В условиях пособия учитывается подорожание жизни, поэтому
и сумма пенсии, являющейся условием для получения пособия,
также ежегодно повышается. Если в прошлом году для получения
пособия размер ежемесячно получаемой пенсии должен был составлять менее 582 евро, то в этом году предел — 636 евро», — поясняет
Виймсалу. Следует обратить внимание, что 1 апреля каждого года
пенсии индексируются, в связи с чем они немного повышаются.
В этом году пенсии увеличатся также в связи с внеочередным
повышением пенсий.
«Обращаем ваше внимание на то, что сам пенсионер, его
родственник или опекун должны следить за тем, чтобы данные
одиноко проживающего пенсионера в регистре народонаселения
соответствовали реальному положению дел. При назначении пособия Департамент опирается на данные регистра народонаселения.
Поэтому может случиться, что пенсионер, реально живущий один,
не получит пособия, потому что у него прописаны его дети, даже
если они на самом деле давно переехали», — добавляет Виймсалу.
Тем не менее, и для одинокого проживания есть исключения.
Право на пособие имеют также опекуны и опекаемые, жильцы
домов социального попечения и люди, отвечающие условиям получения пособия, с которыми прописан по тому же адресу человек, в
реальности находящийся в доме социального попечения. Сведения
о пребывании в доме социального попечения Департамент социального страхования получает напрямую от домов социального
попечения.
Всем, чьи данные отвечают условиям получения пособия, Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически
вместе с пенсией за октябрь. Если по какой-то причине пенсионер
в этом году не отвечает условиям получения пособия одиноко
проживающего пенсионера, новая возможность получить пособие
появится у него в следующем году.
В прошлом году Департамент социального страхования выплатил пособие одиноко проживающего пенсионера примерно 89 900
людям на общую сумму 10,3 миллиона евро.
Подробнее о пособии — на сайте Департамента социального
страхования
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Февральское заседание волостного совета состоялось
25 февраля посредством электронных каналов связи.
В повестку дня было включено 9 вопросов.
• Состоялось второе чтение бюджета волости Пейпсияэре
на 2021 год. Волостной совет принял решение об утверждении бюджета в следующем объеме:
1) доходы от основной деятельности 8 189 293 евро;
2) расходы на основную деятельность 8 189 293 евро;
3) доходы от инвестиционной деятельности 1 849 595
евро;
4) расходы на инвестиционную деятельность 3 879 018
евро;
5) бюджет на деятельность по финансированию
979 611 евро;
6) изменение остатков ликвидного имущества
-1 052 812 евро.

• Решено внести поправки в тексты четырех решений
волостного совета, касающихся продажи волостного
имущества. Формулировка текстов изменена таким образом, чтобы волостное имущество можно было продавать
посредством публичных торгов.
• Вопросы определения налогооблагаемой стоимости
земельных участков решено делегировать волостному
управлению. Решение касается тех субъектов, налогооблагаемая стоимость земельных участков которых в течение
года изменилась, что привело к необходимости внесения
изменений в акт определения налогооблагаемой стоимости.
• Волостной совет принял решение об отчуждении земельного участка Вяйке-Роози в деревне Ванауссайа путем
проведения публичных торгов и установил в качестве
начальной цены 6 000 евро.
• Председатели всех действующих при волостном совете
постоянных комиссий ознакомили собравшихся с отчетами о результатах работы в 2020 году и представили планы
работ на 2021 год. Волостной совет утвердил планы работ
всех постоянных комиссий.
• В рамках информационного блока был рассмотрен
вопрос об организации питания в Калластеской школе.
Со всеми решениями, протоколами и связанными с ними
материалами заседания волостного совета можно ознакомиться на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Вакцинация
сделает нас
сильнее!
Делая прививки от COVID-19,
вы заботитесь о своем здоровье и здоровье
своих близких, а также помогаете нам
вернуться к нормальной жизни.
Ознакомьтесь с официальной информацией
о вакцинации COVID-19: vaktsineeri.ee/ru

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

C 11 марта действуют строгие
ограничения

Дом Стенбока, 9 марта 2021

Правительство на электронном заседании утвердило
распоряжение о начинающих действовать с четверга
ограничениях. Ограничения будут действовать не меньше
месяца, то есть с 11 марта по 11 апреля. Целью ограничений
являются уменьшить контакты между людьми, взять под
контроль распространение коронавируса в Эстонии и обеспечить
дееспособность эстонской системы здравоохранения.
ПРАВИЛО 2+2 НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПУБЛИЧНЫХ
МЕСТАХ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
C 11 марта в публичных местах вне помещений разрешено
передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с другими
окружающими дистанцию не менее двух метров. Ограничение
не распространяется на семьи и ситуации, когда его разумное
соблюдение не представляется возможным. Правило 2+2 следует
соблюдать везде, передвигаясь в общественном пространстве,
как на улицах, детских площадках, в парках и на парковках, так
и на природе, когда, например, во время похода вы встречаете
других людей. Правило 2+2 уже и раньше действовало везде в
публичном пространстве внутри помещений.
ОБРАЗОВАНИЕ
С 11 марта на дистанционное обучение должны перейти также
ученики 1-4 классов, кроме того к контактному обучению не
допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной
школе и государственные экзамены в гимназии. В качестве
исключения предусмотрено, что ученики начальных классов
в случаях, когда этого не избежать, все же могут находиться в
здании школы и участвовать в организованной там деятельности.
Учитывая ограничения, введенные для предотвращения
распространения коронавируса, в школе может находиться
ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных
услугах и консультациях для достижения результатов обучения,
участвует в практических занятиях, сдает экзамены и тесты.
В дальнейшем, минимум до 11 апреля, нельзя проводить
контактную подготовку к олимпиадам.
Правительство настоятельно советует без крайней
необходимости не водить детей в детский сад. Министерство
образования и науки вышлет образовательным учреждениям
инструкции по безопасной организации учебного процесса,
в которых повторит также информацию об основных мерах
профилактики и организации работы.
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ТРЕНИРОВКИ, МОЛОДЕЖНАЯ
РА Б О ТА , Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь И О Б РА З О ВА Н И Е П О
ИНТЕРЕСАМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ И ВНЕ ИХ
С 11 марта в публичных помещениях запрещены все
вышеперечисленные виды деятельности.
В помещениях продолжать тренировки могут только
профессиональные спортсмены, участвующие в
соревновательной системе спортивных союзов, члены взрослой
и молодежной сборной Эстонии и кандидаты в нее, а также
игроки высшей лиги командных видов спорта. Игрокам первой
лиги тренироваться в помещениях запрещено.
Как и сейчас, ограничения не будут распространяться на занятия
для людей с особыми потребностями и реабилитационную
деятельность.
Вне помещений все виды образования и деятельности
по интересам, дополнительного обучения, повышения
квалификации, молодежной работы, занятий спортом и
тренировок разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это
значит, что вместе может передвигаться и заниматься спортом
не более двух человек (считая также наставника или тренера),
а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее
двух метров. Ограничение не распространяется на семьи.
Ограничения на спорт на свежем воздухе не распространяются на
профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов
в нее. Также ограничения не касаются деятельности, связанной
с обороной и внутренней безопасностью, занятий для людей с
особыми потребностями и реабилитационных услуг.
С П О РТ И В Н Ы Е СО Р Е В Н О ВА Н И Я, С П О РТ И В Н Ы Е И
ПРОПАГАНДИРУЮЩИЕ ПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
МЕРОПРИЯТИЯ
С 11 марта спортивные соревнования как в помещениях, так и
вне их разрешены только для профессиональных спортсменов
в соревновательной системе спортивных союзов, членов и
кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, а также
игроков высшей лиги командных видов спорта. Соревнования
для первой лиги проводить запрещено.
В спортивных соревнованиях, спортивных и посвященных
подвижному образу жизни мероприятиях в помещениях может
принимать участие максимум 50, а вне помещений – максимум
100 человек.
Как и ранее, ограничение на проведение подобных мероприятий
не распространяется на людей с особыми потребностями и
реабилитационные услуги. Ограничения не распространяются
также на деятельность, связанную с обороной и внутренней
безопасностью.
БАНИ, СПА, БАССЕЙНЫ И ВОДНЫЕ ЦЕНТРЫ
До 11 апреля предназначенные для публичного использования
бани, СПА, водные центры и бассейны должны быть закрыты.
Ограничение не распространяется на членов и кандидатов во
взрослую и молодежную сборные Эстонии, спортсменов высшей
лиги, людей с особыми потребностями, реабилитационную

деятельность и тренировки людей, связанных с государственной
обороной и внутренней безопасностью.
Банями, как услугой, организованной местным самоуправлением,
могут пользоваться люди, у которых дома отсутствуют условия
для мытья.
П У Б Л И Ч Н Ы Е С О Б РА Н И Я , М Е Р О П Р И Я Т И Я ,
БОГОСЛУЖЕНИЯ, КУЛЬТУРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И ВНЕ ИХ
До 11 апреля все публичные помещения должны быть
закрыты для посетителей. Это касается театров, кино, музеев,
выставочных залов, конференций, а также детских игровых
комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино
и т.п. В учреждениях, где можно проводить работу внутри
организации, ее разрешено продолжать, соблюдая меры
профилактики. Например, это касается репетиций в театрах и
исследовательской работы в музеях.
Ограничения не распространяются на конференции, концерты
и театральные представления, транслирующиеся по интернету,
в которых участвуют только выступающие и необходимый
вспомогательный персонал.
Во всех публичных помещениях запрещено проводить
мероприятия по частному заказу.
Церкви могут оставаться открытыми для индивидуальных
молитв, публичные богослужения и религиозные обряды не
разрешены. По-прежнему можно проводить церемонии прощания
с усопшими, но это рекомендуется делать в узком кругу близких,
соблюдая по возможности правило 2+2 и нося маски. Не
рекомендуется проводить дома поминки, если в них участвуют
не только члены живущей в доме семьи.
Вне помещений будет разрешено находиться только на
территории музеев, принимать участие в публичных собраниях,
богослужениях и других публичных религиозных обрядах. Запрет
на пребывание в таких местах и проведение таких мероприятий
действует с 21.00 до 6.00.
На уличной территории музеев необходимо следить за тем,
чтобы территория была заполнена не более, чем на 25%, и
соблюдать правило 2+2. В публичных собраниях и религиозных
обрядах может принимать участие не более 10 человек.
ОБЩЕПИТ
С 11 марта запрещено есть и пить в залах обслуживания
предприятий общественного питания. Разрешена только продажа
еды навынос. Во время продажи еды навынос необходимо
следить, чтобы помещение было заполнено не более, чем на
25%, носить маски и придерживаться правила 2+2. Обслуживать
на террасе запрещено.
Ограничение распространяется также на питание в гостиницах
и других заведениях, предлагающих услуги по размещению.
Клиентам можно продавать еду с собой или, например,
доставлять в номер.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
С 11 марта могут оставаться открытыми только магазины,
продающие товары первой необходимости, то есть продуктовые,
аптеки, магазины, продающие вспомогательные средства и
медицинские приборы, представительства телекоммуникационных
фирм, оптики, зоомагазины и заправочные станции. В кафе на
заправочных станциях предлагать еду для употребления на
месте нельзя.
В магазинах, которые могут оставаться открытыми, и в
помещениях общего пользования торговых центров нужно
учитывать требование максимальной заполняемости в 25%,
правило 2+2 и обязанность носить маску.
Все остальные магазины должны оставаться закрытыми.
Торговать можно только в том случае, если клиент для получения
товара не должен входить в торговый зал. Продавать и выдавать
товары можно только на территории вне помещения магазина, а
также на парковочной территории под крышей торгового центра,
создав там пункт выдачи товара. При передаче товаров клиентам
вне торгового зала необходимо обеспечивать дистанцию между
покупателями, например, разметив территорию, на которой
выстраивается очередь, двухметровыми отрезками. Желательно
использовать услуги курьера или интернет-магазина.
Помещения общего пользования торговых центров, через
которые осуществляется доступ, например, в продуктовый
магазин, могут по-прежнему оставаться открытыми. Также
должен быть открыт доступ к услугам, оказываемым на
территории торгового центра, и к почтовому автомату.
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Предприятия обслуживания могут продолжать свою работу,
но с 11 марта будет ужесточено требование к заполняемости
помещений. Максимальная заполняемость будет уменьшена с
50 до 25%. Следует соблюдать все меры по предотвращению
распространения вируса: правило 2+2, обязанность носить
маску, требования к дезинфекции в соответствии с инструкциями
Департамента здоровья.
Свои услуги могут продолжать оказывать, например, почтовые
и банковские конторы, библиотеки, салоны красоты и
парикмахерские, сапожные и часовые мастерские, авторемонтные
мастерские, шиномонтажные пункты и т.п. Услуги оказывают
также магазины мобильных телефонов, в которых предлагается
ремонт мобильных телефонов, компьютеров и другой техники.
Помимо введенных ограничений правительство также
настоятельно рекомендует не проводить частных праздников
и свести к минимуму контакты с другими людьми. Если встреча
крайне необходима, не следует встречаться больше, чем
вшестером.
www.kriis.ee
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11. märtsist kehtivad üle Eesti ranged piirangud
Valitsus kinnitas e-istungil neljapäevast, 11. märtsist kehtima
hakkavate piirangute korralduse. Piirangud kehtivad vähemalt
ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk
on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse
levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi
toimepidevus.

2+2 reegel hakkab kehtima ka avalikus väliruumis
Alates 11. märtsist tohib avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist
vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik mõistlikult täita. 2+2 reeglit
tuleb järgida igal pool avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel,
mänguväljakutel, pargis ja parklates, kuid ka looduses liikudes,
kui näiteks rabamatkal kohtab teisi inimesi. 2+2 reegel kehtib
juba varasemast kõikjal avalikus siseruumis.

Haridus

siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste
ja rehabilitatsiooni tegevustele.

usuliste talituste läbiviimine lubatuks, kuid nendest ei tohi osa
võtta rohkem kui 10 inimest.

Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused

Toitlustusettevõtted

Alates 11. märtsist on spordivõistlused nii sise- kui ka välitingimustes lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu
võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning
Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid
ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased.
Esiliiga spordivõistlused on keelatud.
Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa
võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes
maksimaalselt kuni 100 inimest.
Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Piirangud
ei laiene ka riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud
tegevustele.

Alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte müügi- või
teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatuks jääb
ainult toidu kaasamüük. Toidu kaasamüümisel tuleb jälgida, et
ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise
kohustus ja järgida tuleb 2+2 reeglit. Väliterrassidel teenuse
osutamine ei ole lubatud.
Piirang kehtib ka toitlustusele hotellides ja muudes majutusettevõtes. Klientidele tohib toitu kaasa müüa või pakkuda
toitlustust näiteks toateeninduse kaudu.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klassi
õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette,
et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski
viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib
koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises
õppes, teeb eksameid või teste. Edaspidi ei ole võimalik viia
läbi kontakttegevusena olümpiaadideks ettevalmistumist kuni
vähemalt 11. aprillini.
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult ohutuks töö korraldamiseks
asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed
ja töökorralduse põhimõtted.

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus
ja täiendõpe
Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides keelatud kõik
eelnimetatud tegevused.
Siseruumides võivad treenimisega jätkata üksnes spordialaliidu
võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti
täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning
võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga
osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud.
Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste
ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.
Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus,
täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud
üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos
tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse
läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele
peredele.
Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise
kandidaatidele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja

Kuni 11. aprillini peavad avalikuks kasutamiseks mõeldud
saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad olema suletud.
Piirang ei laiene Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele, meistriliigade sportlastele, erivajadusega
inimestele, rehabilitatsiooni tegevustele, riigi sõjalise kaitse ja
siseturvalisusega seotud inimeste treenimisele.
Kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena tohivad sauna
kasutada inimesed, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.

Sise- ja välitingimustes avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, kultuur, meelelahutus
Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud siseruumid olema külastajate jaoks suletud. See puudutab nii teatreid, kinosid, muuseume, näitusasutusi, konverentse, kuid ka laste mängutube,
keegli- ja piljardisaale, ööklubisid, kasiinosid jne. Asutustes,
kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi
teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõuedeid. Näiteks puudutab see proove etendusasutustes või uurimistööd
muuseumites.
Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid konverentse, kontserte või teatrietendusi, kus osalevad üksnes
esinejad ja vajalik personal.
Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.
Kirikud tohivad avatuks jääda individuaalseks palvetamiseks,
avalikud jumalateenistused ja usulised talitused lubatud ei ole.
Endiselt tohib läbi viia matusetalitusi, kuid seda on soovitav teha
üksnes väikeses lähedaste ringis, võimalusel tuleb järgida 2+2
liikumise põhimõtet ning kanda maski. Peielauda ei ole soovitav
kodus pakkuda, välja arvatud oma leibkonna liikmetele.
Välitingimustes on edaspidi lubatud viibida üksnes muuseumide
vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel. Kehtima jääb nendes
kohtades viibimise või nendest üritustest osavõtmise keeld
ajavahemikus kell 21.00-6.00.
Muuseumites peab välialal jälgima, et ala täitumus ei oleks
rohkem kui 25 protsenti ning kinni tuleb pidada 2+2 liikumisreeglist. Välitingimustes jääb avalike koosolekute ja avalike

Lase potist alla ainult seda,
mis sinna kuulub!
Piirangud ja reeglid on
juba ära tüüdanud, kuid
Eesti Vee-ettevõtete Liit
juhib siiski tähelepanu
veel ühele reeglile: wcpoti kasutamise reegel
– lase potist alla ainult
seda, mis sinna kuulub!
Ühiskanalisatsiooni
kasutatakse liialt sageli
prügikastina. Olmejäätmete kogus, mis jõuab
reoveepuhastisse, on murettekitavalt suur. Ummistused torustikes ja
tõrked pumpade töös on
muutunud sagedaseks.
Selliste probleemide lahendamine on vee-ettevõtete jaoks oluline raha- ja
ajakulu, mis kajastub
veeteenuse hinnas. Ei ole
harvad ka olukorrad, kus

ühe inimese hoolimatu
käitumine põhjustab teise
inimese korterisisustuse
hävinemise. Sellistele
probleemidele on olemas
väga lihtne lahendus:
ärge kasutage wc-potti
prügikastina!
„Arvame, et meie tualeti
kasutamise kultuur on,
võrreldes paljude teiste
riikidega, kaugele arenenud, kuid tegelikult see
nii ei ole. On uskumatu,
kui loomingulised võivad
inimesed olla jäätmetest
vabanemisel. Lisaks kogemata potti sattunud
asjadele, nagu telefonid,
ehted, võtmed, mänguasjad jms, peetakse sageli
normaalseks vabaneda
sel teel ka hügieenitoodetest, toidujäätmetest,

suitsukonidest, põrandapesulappidest, aga ka
riietest ja meditsiinivahenditest, nagu maskid,
süstlad ja ravimite pakendid. Potist ei tohi veega
alla lasta ka WC-poti
külge kinnitatavaid plastikust värskendajaid, sest
enamasti on tegu vees
mitte lahustuvate toodetega. Nimekiri on väga
pikk.“ selgitab olukorda
Eesti Vee-ettevõtete Liidu
tegevjuht Pille Aarma.
Pille Aarma sõnul küsitakse sageli, miks ei või
toidujäätmeid WC-potti
visata, tegemist on ju
biolaguneva materjaliga?
Vastus on lihtne: toidujäätmed sisaldavad sageli
õli ja rasva, mis ladestub
torustiku seinale. Sinna

jäävad omakorda kinni
muud ained ja tahked
osakesed ning tulemuseks on suur, enamuses
rasvast koosnev klomp,
mis takistab reovee liikumist puhastisse. Toidujäätmed, nagu näiteks
kohvipuru, kartulikoored,
marjad jms, ei lahustu ja
võivad samuti tekitada
suuri ummistusi.
Kõige odavam ja keskkonnasäästlikum on alati
probleemi ennetamine –
käitu vastutustundlikult
ja pea meeles: WC-pott
pole prügikast!

Täiendav info:
www.evel.ee

Kaubandusettevõtted
Alates 11. märtsist tohivad jääda avatuks ainult esmavajalikud
kauplused, see tähendab toidukauplused, apteegid, abivahendeid ja meditsiiniseadmeid müüvad kauplused, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohad, prillipoed, lemmikloomapoed ja tanklad. Tanklakohvikutes kohapeal toitlustuse
pakkumine lubatud ei ole.
Poodides, mis tohivad jääda avatuks ning kaubanduskeskuste
üldkasutatavates ruumides tuleb arvestada ruumi kuni 25
protsendilise täitumuse nõude, 2+2 liikumispiirangu ja maskikandmise kohustusega.
Kõik ülejäänud kauplused peavad jääma suletuks. Kaubelda
tohib üksnes juhul, kui klient ei pea kauba kättesaamiseks
sisenema ettevõtte müügisaali. Kaupu võib müüa ja väljastada
üksnes kaupluse välitingimustes asuval müügi- või väljastusalal
ning kaubanduskeskuse katuse all asuval parkimisalal luues sinna väljastuspunkti. Väljaspool müügisaali kaupade üleandmisel
tuleb kliente hajutada, näiteks märkida väljastuspunkti järjekorras maha kahemeetrised vahemaad. Soovitav on kasutada
kullervedu või e-kaubandust.
Kaubanduskeskuse üldkasutatavad ruumid, mille kaudu on
ligipääs näiteks toidupoodi, on jätkuvalt avatud. Samuti peab
olema tagatud juurdepääs kaubanduskeskuse üldalal asuva
teenusepakkuja juurde ja pakiautomaatideni.

Teenindusettevõtted
Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid alates 11. märtsist muutub rangemaks ruumitäitumuse piirang.
Ruumitäitumuse nõuet alandatakse 50lt protsendilt kuni 25le
protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõrje
reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete
täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Teenuse osutajatena tohivad tegevust jätkata näiteks postkontorid, pangakontorid, raamatukogud, ilu- ja juuksurisalongid,
kingsepa- ja kellassepatöökojad, autoremonditöökojad, rehvivahetuspunktid jne. Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused,
kus pakutakse mobiili/arvutite jm tehnika parandamise teenust.
Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida erapidude korraldamist ning vähendada kontakte teiste inimestega
miinimumini. Kui kohtumine on hädavajalik, ei tohiks seda teha
korraga rohkem kui kuue inimesega.
www.kriis.ee
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UUED VALLAKODANIKUD

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Mobiilse
lintsaekaatri
teenuslõikus
Info tel 527 0316

MIRKO KISAR
12.02.2021
Koosa piirkond
DANIIL ŠIROKOV
12.02.2021
Koosa piirkond

PALJU ÕNNE!
MÄRTSIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
70 SIRJE SOOMETS
70 SIRJE HANNI

HUGO LAASBERG
04.03.2021
Alatskivi piirkond

70 LIILIA PEKK

ARABELLA
UZDANOVA
06.03.2021
Alatskivi piirkond

70 VLADIMIR RÕŽOV

70 ALEXANDER PAKKANEN
70 VALDEKO KINTER
70 OLEV NÖPS
75 ZOJA KIISSEL
75 ALEXANDER VOLKOV
75 JÜRI SOO
80 VICTOR IVANOV
80 VALDEKO TAMMUR

KUULUTUSED

80 RIMMA BELOVA
80 ANTONINA BORODKINA

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

Müüa toorest ja kuiva küttepuud.
Transport hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt soovile.
Lepp/haab/segapuu alates 35 €/rm ja kask 38 €/rm.
Kaminapuu 40 L halukotid 2 € kott

81 ELLE POTTARI
81 TAMARA POSPELOVA
81 EVI KULDKEPP
81 ANASTASSIA OTS
81 VALENTINA PUZANOVA
81 ILONA JASZÈPCSUK
81 ALEXEY BALENKO

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

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

82 ANTON KRIKUHHIN
82 FILIMON PARFENJUK
82 ALEKSEI JEGOROV

Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583.

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.
1. aprill kell 16 Suur Neljapäev.
2. aprill kell 12.30 Suur Reede.
Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
1. aprill kell 18 Suur Neljapäev.
2. aprill kell 10.30 Suur Reede.

Eramajade ja kõrvalhoonete
projekteerimine. Üksikelamu,
suvila, saun, kuur, garaaž, auto
varjualune või muu kõrvalhoone.
smallhouseprojects@gmail.com
Tel 502 9739.

82 ANTS SAAR
82 ANNA LEVITSKAJA
82 SILVIA-VAIKE KOOK
82 LAINE LAASIK
84 OLGA LÕVI
84 ERNA KÕRVE
84 TEODOSIA TELITŠUK
84 SILVI EILAND

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

84 EERI POOM
85 LEMBIT TREIAL
85 KARL MANGUSSON
85 HIIE SOKOLOVA
85 KIIRA NIKITINA
85 ANTONINA BARANINA
85 MARINA SERGINA

EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

86 NADEŽDA SIHT

Kui Eesti Vabariigi valitsus pikendab märtsikuus kehtivaid piiranguid
ka aprillikuusse, siis on Alatskivi ja Kodavere kirikute uksed nimetatud
kellaaegadel palvetamiseks ikkagi avatud.

87 LINDA SOO
87 MARIE KAUR
88 JEVDOKIA KOZLOVA
88 ANASTASSIA JUŠINSKAJA
89 ZOJA LEBEDEVA

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB

89 RAILI LAAR

VEEBRUAR/MÄRTS 2021

90 LEIDA LAASMAA

VALLI PRANGEL

SILVIA OLEVI

90 ILSE PAVLENKOVA

08.08.1930–15.02.2021

07.10.1932–25.02.2021

91 ASJA KARZUBOVA

VASSILI FOMIN

MEINHARD AGAN

91 LEHTE VENE

16.06.1959–15.02.2021

09.05.1931–27.02.2021

91 LINDA MÄSSO

ÜLLE KALDAS

EHA LÄÄNE

11.02.1968–18.02.2021

30.06.1959–02.03.2021

DMITRI KUZNETSOV

REGINA KOKKA

17.02.1942–19.02.2021

28.03.1932–04.03.2021

HELGI VADI

ANTONINA
NIŽEGORODTSEVA

29.09.1929–21.02.2021

TAISSIA ZVEDRIS
15.10.1933–21.02.2021

ENDEL KASK
22.10.1929–22.02.2021

MARIA MUROVA
06.04.1935–22.02.2021

20.06.1948–06.03.2021

92 ULIJANA JALAGINA

Kadrina mõisa
DMITRI
KUZNETSOV

AINO KANGUR

17.II.1942–19.II.2021

01.10.1935–07.03.2021

Mälestame esimest
Vara vallavanemat.

IVAN KAPAJEV
07.12.1931–07.03.2021

Endised kolleegid
Vara valla päevilt

ÜLO VAIKNEMETS
Siiras kaastunne Silvi
Vaiknemetsale venna
lahkumise puhul
Lossi 2 elanikud
Töökaaslased
sotsiaalosakonnast

Pullitall

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

92 LAINE TUBIN
92 OLEV TAARAMÄE
93 ALEKSEI USSANOV
94 SENTA NAHK
94 EINA-LEIDA PRAGI
95 NIKOLAI MALOFEI
96 LIIDIA GUSSEVA
Aprilli sünnipäevalastel, kes ei
soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
12. aprilliks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

