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"Maal elamise
päev 2021"
25. septembril 2021. aastal toimub "Maal elamise
päev", millest võtab esmakordselt osa ka Peipsiääre
vald. "Maal elamise päeva" eesmärgiks on avada
uksed tegusatele ja säravatele inimestele, et aidata
neil leida omale sobivat elupaika maal. Sel aastal
ootab külastajaid 18 valda, kes tutvustavad külastajale oma lasteaedu, koole, külamaju, tervise-,
kultuuri- ja spordikeskusi ning ettevõtteid. Lisaks
pakutakse infot vabade elukohtade kohta ning
räägitakse võimalustest ise endale töökohta luua.
Hea Peipsiääre valla ettevõtja, kui soovid "Maal
elamise päeval" tutvustada oma ettevõtet, Sinu
poolt pakutavat toodet, teenust vms, siis anna
osalemissoovist teada hiljemalt 13.06.2021 e-postiaadressile: margit.soieva@pala.ee
Peipsiääre vald osaleb "Maal elamise päeval"
Pala ja Alatskivi piirkonnaga, valla teiste piirkondade huvilised saavad end samuti tutvustama tulla
Palale ja Alatskivile.

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

5. juunil kell 12.00
Meistrite päev Peipsimaa külastuskeskuses
7. juunil kell 19.00
Kinoõhtu Koosa rahvamajas:„Eesti matus“
9. juunil kell 14.00 ja 19.00
Kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:„Eesti matus“
11. juunil kell 18.00
Kodavere Pärimuskeskuse suvehooaja avamine
11. juunil kell 19.00
Murdemuusika kontsert: esineb Duo Ruut
Kodavere Pärimuskeskuse siseõuel
11. juunil kell 20.00
Ääremaade kino Pala kultuurimajas: „Eesti matus“
12. juunil kell 12.00
Mari Vallisoo 70. sünniaastapäeva tähistamine
näituse avamise ja kontserdiga Liivi muuseumis
17. juunil kell 20.00
Nostalgiaõhtu Pala kultuurimajas: Suurel ekraanil Pala
näiteringi esituses A. Taari „Naisvallavanem“. Esietendus
toimus 27. aprillil 2002 Pala valla 10. aastapäeval.

18. juunil kell 18.30
Eduard Tubin 116 / Tubina muuseum 10

Alatskivi lossis Tubina kammersaalis annab kontserdi
pianist Tanel Joamets. Kõlab E. Tubina „Virmaliste
sonaat“.

19. juunil kell 12.00
Kohtumine ikoonimeistri, kirjaniku ja kunstniku
Pavel Varuniniga Peipsimaa külastuskeskuses

Kevad ja suvi Kodavere
Pärimuskeskuses
Tänavu veebruaris
täitus Kodavere Pärimuskeskusel teine tegevusaasta. Pärast rahulikumat talveperioodi
oleme alustanud uut
aastaringi, kuigi esimestel kuudel on keskuse
tegevused toimunud peamiselt veebis.
Märtsi lõpus sai avalöögi virtuaalne Kodavere kiälekuul, mille raames oleme kolmapäeva
õhtuti heade Kodavere
murraku tundjate juhendamisel õppinud kodukandi murdekeelt.
Aprillis alustasime
Pärimuskeskuse arenguhüppe projektiga,
mille läbiviimist toetab
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti käigus vaatame üle
Pärimuskeskuse missiooni, visiooni ja väärtused, sõnastame selged
tulevikueesmärgid ning
valime välja konkreetsed
tegevussuunad. Keskuse
arengut aitab suunata
arenguekspert Mairo
Rääsk (OÜ Blueray),
kelle eestvõttel toimub
7. juunil kell 11–17
Pärimuskeskuse sisehoovis avatud inspiratsioonipäev. Kutsume

kõiki huvilisi Pärimuskeskuse edasise käekäigu kujundamisel kaasa
lööma. Palun anna märku oma soovist osaleda
7. juuni inspiratsioonipäeval e-posti aadressil
kodaverepk@gmail.com
või telefonil 5553 8703.
Tänavuse Pärimuskeskuse suvehooaja avame sisehoovis
11. juunil algusega kell
18. Tutvustame kahte uut näitust – Helin
Raudmäe käsitöönäitust
„Helini näputöö lugu“ ja
Raul Suitsu treivormide
näitust „Kordumatud
puupärlid“. Lisaks toimub avamisel kiälekuali
avalik tund, avatud on
kohvik ning üles astub
Kodavere Duo, et sisse
juhatada tänavuse Murdemuusika sarja esimene esineja Duo Ruut.
Nii nagu mullu, nii
ka tänavu toimub Pärimuskeskuse sisehoovis
suvekuudel Murdemuusika kontsertide sari.
Duo Ruudu moodustasid
2017. aastal Katariina
Kivi ja Ann-Lisett Rebane, kes esitavad murdekeelseid regilaule istudes
ühe ja sama kandle taga.
Kandlest on saanud duo

11. juunist kuni suve lõpuni saab Kodavere Pärimuskeskuses imetleda Raul Suitsu unikaalsete treivormide näitust
„Kordumatud puupärlid“. Foto: Raul Suits.

jaoks “tühi leht”, mis
on andnud palju ruumi
uute kõlanüansside leiutamiseks ja erinevate
mängutehnikate arendamiseks. Kontserdil
kuuleb uusi lugusid duo
värskelt lühialbumilt
“Kulla kerguseks”, ent
uhiuue repertuaari kõrval kõlavad ka nende
vanemad hitid.
Järgmine Murdemuusika sarja kontsert
toimub 16. juulil, mil
Pärimuskeskuse siseõuel astub üles ansambel
Etnosfäär. Sarjale paneb
samas punkti duo Puuluup 16. augusti õhtul.

Tänavune suvi on
Pärimuskeskuses teistmoodi selle poolest, et
keskus on alates 12.
juunist kuni augusti
lõpuni avatud reedest
pühapäevani kell 11-15.
Lisaks peatselt avatavatele käsitöönäitustele on
külastajate päralt Anna
Haava mälestustuba
ning püsiväljapanekud
"Kodavere kihelkonna
vallad ja vallamajad" ja
"Kodavere kiil eelä ja
tänä". Ootame teid väga
Palale külla!
Ergo-Hart Västrik
Kodavere Pärimuskeskuse juhatuse
esimees
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VALLAVALITSUSES

PEIPSIÄÄRE VALD KUULUTAB VÄLJA KONKURSI „KAUNIS KODU 2021“
Konkursi "Kaunis Kodu" eesmärgiks on Peipsiääre vallas heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks muutmine
ning töö- ja elamiskultuuri au sisse tõstmine. Ühte majapidamist
tohib esitada ka korduvalt, kuid mitte enne viie aasta möödumist
eelmisest tunnustusest (st tänavu esitatud majapidamised võivad
olla tunnustuse saanud mitte hiljem kui 2014)
MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendusel on kaunite kodude hindamiseks koostatud hindamise juhend: https:// www.iluskodu.ee/failid/
dok/kaunis_kodu_hindam_juhend.pdf
Konkurss hõlmab jätkuvalt traditsioonilisi kodusid ja muid, sellega
seonduvaid objekte (eramud, väikesed ühismajad, korterelamud,
maakodud, suvilad, hotellid, turismitalud koolimajad, seltsimajad,
kirikud jm kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid, kalmistud,
parkmetsad jne) ning eriprojekte:
• parim tööstusmaastik: (tootmishooned ja -talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm). Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ei pea objekti eelnevalt registreerima nagu on tingimustes.
•parim tervisespordikeskus: (kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm. Peaasjalikult mõeldakse siin omavalitsuste finantseerimisel
olevaid rajatisi).
•kaunis muinsuskaitseobjekt: koostöös muinsuskaitseametiga (peamised objektid elamud/eramud, mis on restaureeritud omanike
vahenditega),
•kauneim kortermaja: koostöös Korteriomanike Liiduga.
Kaunist kinnistust või konkursil osalemise soovist palume teatada
hiljemalt 28.06.2021 Peipsiääre vallavalitsusele tel: (+372) 730 2370
või e-posti aadressitele: vald@peipsivald.
Teates peab sisalduma kinnistu nimi, omaniku nimi/ nimed, küla ja
võimalusel omaniku tel number ja e-post. Konkursile „Kaunis kodu"
võivad kinnistuid esitada kõik valla elanikud.

PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMISE TEADE
Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine” punkti 9 alusel.
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu
ehitisena kuuri Lümati külas lähiaadressiga Tagala, 57601:002:0031
katastritunnusel.
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva
teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre
Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@
peipsivald.ee, tel 730 2370.

TEADE DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEST
Peipsiääre Vallavalitsuse 27.04.2021 korraldusega nr 162 on
algatatud Peipsiääre vallas Varnja alevikus Kesk tn 30 kinnistu (katastritunnus 58701:005:0015) detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on 9605 m2. Planeeringu eesmärgiks on elamute ja abihoonete rajamine. juurdepääsuteede ning tehnovõrkude
ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete
määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise
aruande koostamiseks.

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
JUUNIS 2021

Vallavalitsuse istung 27.04.2021

Vallavalitsuse istung 11.05.2021

• Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus
Hirveaia tn 11 kinnistul mõisa abihoone ümberehitamiseks, Kolkja alevikus Roheline tn 19 kinnistul elamu
lammutamiseks.
• Väljastati kasutusluba Kadrina külas Pootsmani
kinnistul majutushoone kasutusele võtmiseks.
• Väljastati järgmised projekteerimistingimused:
Alatskivi alevikus Kooli tn 3 kinnistule kuuri projekti
koostamiseks ja projekti koostamiseks Kirtsi külas
Vello kinnistule elamu laiendamiseks üle 33%.
• Seati sundvaldused avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks.
• Kinnitati Peipsiääre valla territooriumil asuvate
tervikteede nimekiri.
• Algatati Varnja alevikus Kesk tn 30 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning otsustati
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine.
•Tunnistati pakkumus „Koosa külas Keskuse kinnistule varjualuse ehitus“ tööde teostajaks Lähte Ehituse
AS pakkumusega summas 39982,80 eurot ilma käibemaksuta (koos käibemaksuga 47979,36 eurot).
• Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Kolkja alevikus asuva
Sadama tn 12 katastriüksuse jagamisega ning määrati
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Tagumaa külas asuva
Venemetsa katastriüksuse jagamisega ning määrati
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Vanaussaia külas asuva
Põhjalapõllu katastriüksuse jagamisega ning määrati
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Kallaste linnas Staadioni tn 20 kinnistule
juurde erastatava katastriüksuse koha-aadressiks
Tartu maakond Peipsiääre vald Kallaste linn Staadioni
tn 20a.
• Määrati Rupsi külas Rupsi kinnistule juurde erastatava katastriüksuse koha-aadressiks Tartu maakond
Peipsiääre vald Rupsi küla Rupsi juurdelõige.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Põdra külas asuva Kiska
katastriüksuse (katastritunnus 86102:001:0077) maa
riigi omandisse jätmisega riigi maareservina.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Metsakivi külas asuva
Kopraoja katastriüksuse (katastritunnus
86102:001:0089) maa riigi omandisse jätmisega
riigi maareservina.
• Nõustuti Lehtmetsa ja Metsalehe katastriüksuste
riigi omandisse jätmisega.
• Nõustuti Suurekivi ja Väiksekivi katastriüksuste riigi
omandisse jätmisega.
• Kuulutati välja Koosa Lasteaia direktori ametikoha
täitmiseks (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)
avalik konkurss.
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluse rahuldamata jätmine.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
• Otsustati riigihanke „Investeerimislaenu võtmine“
korraldamine.
• Tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse
23.03.2021 korralduse nr 115 „Liikluspiirangu kehtestamine Peipsiääre valla avalikult kasutatavatel
kohalikel ja erateedel“
• Otsustati hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse
määramine.
• Otsustati kahel korral sotsiaalhoolekandeasutuse
kohamaksumuse osaline rahastamine.
• Otsustati kahel korral sotsiaaltoetuse määramine.
• Tunnistati peremehetuks laohoone (ehitisregistri
kood 121358926) Lümati külas katastriüksusel katastritunnusega 58601:001:1075.

• Väljastada järgmised ehitusload: Papiaru külas Huumi kinnistul lambalauda ehitamiseks ja Kirtsi külas
Vello kinnistul elamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
• Väljastati järgmised kasutusload: Nina külas Kooli
tn 17 kinnistul tiigi kasutusele võtmiseks, Vara külas
Põhjatuleviku kinnistul päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks ja Põdra külas Põhjalauda kinnistul
päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks.
• Alustati Peipsiääre vallas peremehetuks tunnistamise menetlust. Otsustati võtta arvele peremehetu
ehitistena kuur (katastritunnus 57601:002:0031)
Lümati külas lähiaadressiga Tagala.
• Väljastati järgmised projekteerimistingimused:
Kallaste linnas Staadioni tn 1a kinnistule elamuprojekti koostamiseks, Kasepää alevikus Peipsi tn 201
kinnistule elamuprojekti koostamiseks ja Kuusiku
külas Kärpse kinnistule garaažiprojekti koostamiseks.
• Nõustuti Raatvere külas asuva Uutse katastriüksuse
jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Tunnistati kehtetuks Pala Vallavalitsuse 29.11.2001
korraldus nr 365 „Vaba põllumajandusmaa erastamiseks katastriüksuse moodustamine“ kehtetuks ja otsustati kustutada Tagala katastriüksuse
57601:002:0031 katastrikanne.
• Nõustuti Pullimetsaja Tormimurru katastriüksuste
riigi omandisse jätmisega.
• Otsustati Peipsiääre Vallavalitsuse 25.01.1999
korralduse 1999 nr 7 muutmine.
• Otsustati Peipsiääre Vallavalitsuse 26.01.2021
korralduse nr 23 muutmine.
• Määrati Tartu maakonnas Peipsiääre vallas
Lümati külas katastriüksusel katastritunnusega
58601:001:1075 asuva Peipsiääre vallale kuuluva
laohoone (ehitisregistri kood121358926) teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1063 m² ja nimetatud katastriüksuse koha-aadressiks Tartu maakond
Peipsiääre vald Lümati küla Tagakuuri.
• Otsustati korraldatud jäätmeveo korral harvema
tühjendussageduse võimaldamine.
• Anti FIE Sirle Sillastele luba avaliku ürituse „Kallaste
laat“ korraldamiseks 23. mail 2021 algusajaga kell
9.00 ja lõpuajaga kell 15.00 Kallaste linnas lähiaadressil Keskväljak ning Oja tänav.
• Otsustati kinnisasjade jahinduslikuks kasutamiseks
andmine.
• Tunnistati Tartu maakonnas Peipsiääre vallas
Särgla külas asuva Jõenurga kinnistu, registriosa nr
13152750, katastritunnus 58601:001:0229, võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud Accurato RKV OÜ (registrikood
14877333), kes vastab enampakkumise osavõtjale
kehtestatud nõuetele ja on enampakkumise tingimustega nõustunud ning kes on teinud pakkumuse
summas 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.
• Anti mittetulundusühingule Tuuritajad (rg-kood
80408755) tasuta avalikku kasutusse Peipsiääre
vallale kuuluv Koolimaja kinnistu laululava osa
asukohaga Tartu maakond Peipsiääre vald Pala küla
Koolimaja, katastritunnus 57602:002:0117, tähtajaga
31.12.2025.
• Neljal korral otsustati sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine.
• Kinnitati riigihanke „Investeerimislaenu võtmine“
tulemused.
• Algatati pärimismenetlus.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumuse osaline rahastamine.
• Tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse
09.01.2021 korraldus nr 55.
• Tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse
17.11.2020 korraldus nr 571.
• Otsustati osalemine ühishankes „Mootorikütuse ostu
ühishange X“ ja volituse andmine ühishanke korraldamiseks.
Peeter Kiuru
abivallavanem
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Virtuaalsed kokkusaamiskohad võimestavad
kogukondasid – kas utoopia või reaalsus?
Kogukondlike ürituste korraldamine
veebis võib tunduda
lahja alternatiiv n-ö
päris kohtumistele
aga see võib olla ka
võimalus teha kokkusaamine hoopis ligipääsetavamaks ning
suurendada inimeste
digioskuseid.
Tartumaa loometalgute eeskujuks olevad
Vunki mano! loometalgud toimusid sel korral
täies mahus virtuaalselt. See oli sundseis,
mida vabatahtlikult ei
oleks korraldajatena niipeagi ette võtnud. Liialt
tugev oli eelarvamus nii
inimeste valmisoleku
kui võimekuse suhtes
veebipõhiseid arutelusid
pidada ja pikki tunde
koos töölehti täita. Virtuaalsed loometalgud
aga näitasid vastupidist - inimeste õppimisja kohanemisvõime on
suur ning hoolikalt läbimõeldud ja tehniliselt
ettevalmistatud korraldus võimaldab kaasata inimesi ilma kodust
lahkumata.
Loometalgud on kohtumispaik, kuhu on oodatud iga inimene sõltumata oma taustast
ja ettevalmistuses, et
panustada mõnda tema
jaoks olulise teema lahendusse. Keskkond ei
tohi selle juures olla
barjääriks ja sellised
üritused peavad olema
kõigile kättesaadavad.
Me nägime Vunki mano!
loometalgutel seto väärikaid prouasid, kes
nii väga tahtsid leida

Võrumaa virtuaalsed loometalgud. 							

lahendust üksildusse
jäänud eakatele ja olid
samal ajal valmis õppima selgeks, kuidas käib
osalemine veebikohtumistel, kuidas kasutada
veebipõhiseid ühiseid
töölaudu ja jututubasid.
Ei saa öelda, et see on
ainult vanematele inimestele väljakutse - igas
vanuses inimesed, kes ei
puutu igapäevaselt kokku arvutitööga ega käi
distantskoolis, ei pruugi
teada, mis on Zoom või
Miro ja kuidas see töötab. Oluline on nende
inimeste peale mõelda,
luua turvaline ruum
kohanemiseks ja toetada

õppimise protsessi ka
siis, kui ürituse esmane
eesmärk ei ole koolitus.
See ongi elukestva õppe
üks idee - õppida igapäevasest kogemusest.
Korraldasime paar päeva enne loometalguid
osalejatele lühikese eelürituse, kus tutvustasime ürituse sisu kõrval
ka veebikeskkondasid
ning proovisime neid
kasutada. Harjutasime
koos ja osalejad toetasid teineteise õppimist.
Igal meeskonnal oli ka
oma juhendaja, kes aitas
tehnilistest raskustest
üle saada.

Foto: Kristi Vals

Veebiüritus ei erine
füüsilisest kokkusaamiseks üksnes ekraani olemasolu järgi. Kindlasti
ei saa veebis kasutada
sama ürituse formaati ja
ajakava nagu tavaliselt.
Teadsime, et osalejatel
oli väga suur hirm ekraaniväsimuse ja tüdimuse ees. Selle vältimiseks tuli ürituse ajakava
teha vaheldusrikkam ja
luua erinevaid võimalusi, kuidas inimesed ise
saavad endale kujundada sobiva ja mugava
osalemise. Näiteks olid
kavas paari tunni tagant
lühiloengud, mida ei
pidanud ekraanilt jälgi-

ma, vaid sai panna nagu
raadio käima ja samal
ajal kodus midagi toimetada või hoopis jalutama minna. Kui keskkond on parajalt tuttav
ning ürituse korraldus
arvestab veebi kaudu
osalemise iseärasuste
ja riskidega, on võimalik
väga edukalt korraldada
kogukonna kaasamise
ja koosloome üritusi ka
virtuaalselt. Põhiline
tagasiside, mida Vunki
mano! loometalgute osalejad pärast üritust andsid, oli üllatus, et arvuti
kaudu on nii hästi võimalik arutleda ja koos
meeskonnaga lahendusi
mõelda ning peale kahte
pikka päeva ei tulnud
ekraaniväsimust peale.
Avatud meel, õppimisvalmidus ja emotsioon
ühisest ettevõtmisest
kaalus kõik üles.
Seega julgen öelda, et
Tartumaa loometalgud
igal juhul toimuvad 1.–2.
oktoobril ja kui peakski
nii minema, et Kõrveküla koolimajas kohtuda ei
saa, siis oleme valmis ka
teistsuguseid lahendusi
leidma.

Kadri Kangro
Vunki mano! loometalgute eestvedaja, Võrumaa
Arenduskeskuse heaolu
suunajuht

Piirialas EER1 on droonide lennutamiseks vaja politsei- ja
piirivalveameti ning transpordiameti kooskõlastust
Riigipiiri piirangualas
EER1 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja
Piirivalveameti eelnev
kooskõlastus. Politsei- ja
Piirivalveametile tuleb
oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info
planeeritavate lendude
kohta (kindlasti asukoht,
kõrgus, aeg, eesmärk,
kontaktandmed) aadressile ppa@politsei.ee.
EER1 piiranguala puhul on tegemist kontrollimata õhuruumiga.

Vastavalt määruse
„Riigisisesed lennureeglid
ja erandid ning erisused
komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“
– https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015004
§ 7 lõikele 1 võib mehitamata õhusõidukeid käitada madalamal kui 150
meetrit maapinnast ilma
transpordiameti ühekordse loata. Kuna tegemist
on piirangualaga, siis on
õhusõidukite lendamine
piiratud eritingimustega.

Kui politsei- ja piirivalveamet on planeeritavad
lennud kooskõlastanud,
siis tuleb drooni lennutajal saata kooskõlastuse
koopia koos uue lennu
kooskõlastamise taotlusega ka transpordiametile
aadressile info@transpordiamet.ee.
Politsei- ja piirivalveameti menetluse puhul
tuleb arvestada kuni viiePiiriala EER1 kaart
päevase menetlusajaga Rohkemat infot droonide kasutamise kohta
ja transpordiameti puhul leiab transpordiameti kodulehelt aadressilt
ühepäevase menetlusajahttps://www.transpordiamet.ee/droonid
ga.

Kuidas hoiduda
petturite eest?

3

Eestis on sagenenud
kelmused ja olukorrad,
kus petetakse inimesi.
Siin on mõned näpunäited, kuidas tunda ära
ja käituda, kui avastad
enda puhul kelmuse või
pahatahtliku käitumise.
• Müügiks pakutakse nii
kaupu kui teenuseid
•Iseloomulik agressiivne
müügitaktika
•Ostjat otsitakse tänavalt, kodust, telefoni teel
•Sul on õigus küsida
dokumente, esitada täpsustavaid küsimusi
•Ära lase ennast pimestada sõnaosava müügimehe pakkumisest
•Vähimagi kahtluse korral loobu, ütle EI
•Teavita lühinumbril
112

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA
Õigusteenuste Bürooga
pakub õigusnõustamise
teenust keskmise, raske
või sügava puudega inimestele. Erivajadusega
isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks
võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele
pöörduda ka sihtgrupi
hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks
on tagada erivajadustega
isikutele õigusnõustamine
ja abistamine igapäevasel
ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse
elukondlike õigusmurede
lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad,
toetused jms.
Õigusnõustamiseks on
vajalik eelregistreerimine
SA Õigusteenuste Büroo
telefonil 5385 0005 E–N
kell 10–16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a.
laupäev ja pühapäev) või
kui kõnele hetkel vastata
ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.
Teenus on sihtgrupi
jaoks tasuta. Vajadusel on
võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki
Õigusnõustamise teenust rahastab justiitsministeerium.
Lisainfo: Tauno Asuja,
Eesti Puuetega Inimeste
Koja peaspetsialist,
tel: 661 6614 ja e-post:
tauno.asuja@epikoda.ee
Eesti Puuetega Inimeste
Koda, https://epikoda.ee/
oigusnoustamine
SA Õigusteenuste Büroo,
https://www.otb.ee
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Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
arendab noorte ettevõtlikkust

Õppekäik Tartu Lennujaamas 18.11.2019.

Kiiresti muutuvas maailmas, kus tuleb osata leida
lahendusi, pidevalt õppida ja
edasi liikuda, on ettevõtlikud
inimesed eriti hinnas. Ettevõtlikkus on eelkõige hoiak
ja ellusuhtumine, mis eeldab
loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust. Samuti
oskust võimalusi märgata, tegevust kavandada ja seda ellu
viia. Väga tähtis on inimese
valmisolek juhtida oma elu,
teha eneseteadlikke ja vastutustundlikke valikuid ning
kohaneda uute olukordadega.
Alatskivi kool soovib oma
õpilastele pakkuda ettevõtlikkust toetavat keskkonda,
mis võimaldaks kujundada
noortes ettevõtlikku hoiakut
ja suurendaks õpimotivatsiooni. 2019. aastal rahastati SA
Innove programmist projekt
„Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan
Liivi nim Alatskivi Koolis“,
kus osalesid 3. kooliastme
õpilased ja mille eesmärgiks oli luua noortele head
eeldused omaalgatuse ning
ettevõtlikkuse kasvuks.
Projekti tegevusperiood oli
01.04.2019–31.03.2021 ja
heaks partneriks sihtasutus Alatskivi Loss. Õpilaste
enesejuhtimis- ja ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste
arendamiseks korraldati õpitubasid ja õppekäike, kuhu oli
kaasatud palju ettevõtjaid ja
professionaalseid koolitajaid.
Erinevates õpitubades tutvustati minifirmade loomist,
õpetati ideede genereerimist
ja arendamist, enesejuhtimise
praktilisi võtteid, loovustehnikaid, avalikku esinemist

Foto: Piret Kaur

jpm. Osaleti Ettevõtlusküla
tehislinnaku rollimängus, saades teadmisi ühiskonna toimumisest ja raha ringlusest.
Arendati loovust ja taiplikust
Spark Makerlabi töötubades. Toimusid õppekäigud
Peipsiääre valla ja Tartumaa
ettevõtetesse, kus noored said
lähemalt tutvuda erinevate
töökeskkondadega ning tööeluks vajalike teadmiste ja
oskustega.
Õpilased külastasid Peipsiääre valla ettevõtteid Kroonipuu OÜ, Turgi käsitöötalu,
OÜ Kallaste Kalur, Nina
majad, Mesi Tare OÜ ja Tartu
maakonna ettevõtteid Viinamärdi Talu OÜ, Kroonpress
AS, EstHus OÜ, restoran
Kolm Tilli, Disaintekstiil OÜ.
Põnevaks sündmuseks sai
veebikeskkonnas toimunud
ideekonkurss, kus noored
esitlesid žüriile oma äriideid.
Žürii liikmeteks olid Mesi tare
kodumaja perenaine Herling
Mesi, SA Alatskivi lossi juhataja Laura Lillepalu-Scott ja
Vudila Mängumaa OÜ esindaja Piret Kaljagin. Hinnati
eelkõige idee mõju, uudsust,
tasuvust, esitlust ja teostatavust. I koha vääriliseks kuulutati õppemäng „Matemaatika
on vahva“ 9. klassi õpilaste
meeskonnaga Mari Kivitalu,
Ursula Paap ja Lia Märs.
Võitjatele olid auhinnad välja
pannud Alatskivi kool ja žürii
liikmed.
Toimus ka ettevõtluspäev,
kus ettevõtlusalast teavet ja
kogemusi jagasid Taavi Pirk
OÜ-st Puukujurid, Eesti Töötukassa karjäärinõustaja Ly
Kubenko ja Tartu Ärinõuandla

Kevad Pala koolis

Ettevõtluspäev ettevõtja Taavi Pirk kuvatõmmis 30.03.2021

noortelabori konsultant Janeli
Virnas.
Juhan Liivi nim Alatskivi
kool kuulub alates 17.12.2019
„Ettevõtlik kool“ võrgustikku.
See on haridusprogramm, mis
on suunatud ettevõtliku õppe
integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust
elus. Ettevõtlikus koolis on
õpetajate ülesandeks kaasata
lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii,
et initsiatiiv ja õppimislust
lähtuksid õpilastest endist.
Alatskivi kooli õpetajad läbisid
29.08.2019 „Ettevõtliku kooli“
baaskoolituse, mis tutvustas
lisaväärtuse loomise võimalusi
läbi antud haridusprogrammi
ja 03.01.2020 rakendamise koolituse, kus tutvustati,
kuidas ettevõtlikkuse abil
on võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda
õppekava teemad päriseluga.
Koolis toimub alates
2019/2020. õppeaastast
8. klassile ettevõtlusõpe üks
tund nädalas, kus on olulisel
kohal aktiivõppemeetodid.
Ettevõtlikkuse programm
on aidanud kooli tuua rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut ning ärgitanud
tegutsemishimu. Loodud on
ettevõtlikkust toetav õpikeskkond. Õpilastel on suurenenud
teadmised ettevõtlusest, eneseanalüüsist- ja juhtimisest,
planeerimisest jm. Noortel
on kasvanud võime ideid genereerida, neid analüüsida ja
esitleda. Nad saavad paremini
aru ühiskonnas toimuvast.
Septembrist 2021. a plaanime alustada SA Innove

toetatud programmiga „Ettevõtlusõppe praktilisemaks
muutmine ja töömaailma vajadustega tutvumine Juhan
Liivi nim Alatskivi koolis“,
mille eesmärgiks on suurendada läbi aktiivõppe ettevõtlusteadlikkust ja õppimine
muuta huvitavamaks ning
kogemuslikumaks. Plaanime
täiendada olemasolevat ettevõtlusmoodulit, lisades 7.–9.
klassidele Peipsiääre valla
ja/või Tartumaa ettevõtetega
tutvumise igal õppeaastal.
Koostöös kohaliku ettevõtja,
Mesi tare OÜ-ga osalevad
8. klassi õpilased Peipsiääre
piirkonna suurürituse korraldamise õpitoas ning saavad
praktilise kogemuse neljal
piirkonna suurürituse korraldamisel. Soovime toetada
noorte initsiatiivi, isetegemise- ja avastusrõõmu ning
mitte laita ebaõnnestumisi.
Ettevõtlikkus areneb elukogemuse toel ja seda kujundab
ümbritsev keskkond. Tahame
anda noortele teadmise ja tunnetuse, et me ise seame enda
unistustele piirid, me ise otsustame kui kõrgelt ja kaugele
julgeme mõelda ning tegutseda. Täname kõiki projektides
osalejaid ja rahastajat.
Projekt on rahastatud ESF
taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö
toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“.

Piret Kaur

Juhan Liivi nim
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

Papp ja penoplast künkaks ja linnuseks
Viimasel koduõppenädalal
oli 2. klassi loodus- ja inimeseõpetuse tunni teemaks linnused. Igale lapsele loosisime
oma linnuse, mille kohta tuli
teha väike tutvustav esitlus
tähtsamate faktide ja piltidega. Teema meeldis lastele
väga ning kuna kohe pärast
seda saime õppetööga juba
koolis jätkata, avanes võimalus teha suurem ühisprojekt.
Alustasime linnuse plaanide joonistamisega. Fantaasia
sai vabalt lennata ning kõik
võimalused olid veel laual.
Plaanid peetud, võtsime
ette maastiku ehitamise. Selleks paigutasime suuremale
tugevale papile portsu penoplasti tükke ning liimisime
tekkinud hunniku PVA-liimi
ja salvrättidega ühtseks mäeküljeks. Mägi valmis, tuli see

kõik värvida. Kuna rohelise
guašši varud lõppesid, tuli
appi võtta kollased ja sinised
purgid ning selgeks õppida
värvide segamine. Lõbu oli
laialt ja „muru” muudkui
„kasvas”.
Küngas valmis, asusime
majade, müüride ja tornide
ehitamise juurde. Nende valmistamiseks lõikasime nii
mõnedki käärid üsna nüriks
ja käed valusaks. Valmis lõigatud tükid liimisime kokku
ning värvisime, kus vaja. Samal ajal, kui lapsed katuseid
värvisid, asus õpetaja Helle
tähtsale missioonile leida
koolimaja pealt hambatikke.
Otsinguga ühines ka direktor
Rein, kes omakorda kaasas
sekretär/pikapäevarühma
õpetaja Eive, kes alati kõiki
asju teab. Hambatikud ilmu-

Õpilased mäge värvimas.

					Foto: Helle Laanes

tasid end õnneks ilma liiga
suure vastupanuta. Tikud
käes, saime hakata esimesi
maju-torne-müüre maketile
paigutama.

Artikli kirjutamise hetkel
ehitustööd veel käivad, kuid
lõpusirge juba paistab.
Seiklused ootavad ees!

Helle Laanes
Vara põhikooli
2. klassi õpetaja

28. aprillil osalesid 4. klassi õpilased Karmen
Kivistik, Lenna-Riin Oras ja Oskar Raudmäe Eesti
Lastekirjanduse Keskuse korraldatud kirjandusmängu
maakondlikus voorus. Õpilased valmistusid kirjandusmänguks terve õppeaasta, neid julgustas ja juhendas Pala
raamatukogu juhataja Anu Saul. Lenna-Riin, Karmen ja
Oskar lugesid kolme peale läbi tosin head laste-raamatut
ning maakondlikul võistlusel võideti 8. koht.
30. aprill oli kogukonnapäev, mille raames toimus
n-ö külalisõpetaja veebitund. Tunni eesmärgiks oli tutvustada erinevaid karjäärivõimalusi. 2. klassile tutvustas
Mikk Kirikal oma õppimise teekonda Pala koolist kuni
praeguseni, omandades juba teist kõrgharidust. Ei tasu
karta tehtud valikuid ning eksimusi, tuleb õppida nii
edusammudest kui ka ebaõnnestumisest. Iga samm, mida
sa teed, annab sulle kogemusi ja võimalust edasi minna.
3. klassis rääkis Mattiase ema Sireti Zirk oma igapäevatööst kutseõpetajana Tartu kutsehariduskeskuses.
Juttu ilmestasid toredad slaidid. Lapsed kuulasid-vaatasid põnevusega ning esitasid küsimusi. Üheskoos jõuti
järeldusele, et õppida on väga vaja, eriti võõrkeeli ning
õppida pole kunagi hilja. Triin Veskimäe TÜ Muuseumist
juhendas 4. ja 5. kl õpilastele õpituba kriminalistikast.
Neljanda klassi õpilased ütlesid kogemuste kohta, et
väga mõnus oli katsetada neid asju, mida koolis ei õpi.
Eriti tore oli aga see, et õpilased said aktiivselt osaleda.
Kõige enam meeldis neile sõrmejälje võtmise ülesanne.
Nii mõnigi oli hiljem luubiga oma sõrmejälge põhjalikult
uurinud. Meeldis ka salakirja kirjutamine ning oma
hambajälje uurimine. 6.–8. klassi õpilastele esines Swedbanki kommunikatsiooni- ja toetustegevuste juht Merje
Klopets, kes on eelnevalt töötanud nii ajakirjaniku kui
kommunikatsioonieksperdina. Pala kooli õpilastel soovitas ta luua kooli ajaleht või podcast, mis võimaldaks juba
koolis arendada meediaoskusi.
Emadepäevaks valmis Pala koolil videotervitus, kus
1. – 4. klassi õpilased andsid oma kõige kallimad soovid
edasi nii luuletuste, pillimängu kui laulu kaudu. 5., 7.
ja 8. klasside õpilased aga tõid välja selle, mis on nende
emade juures parim ja mida just emad kõige paremini
oskavad. Aitäh kõikidele, kes aitasid oma nõu ja jõuga
videotervituse valmimisel.
11. mail toimus liikumisnädala raames 4. klassi õpilastele kergliikuri videotund. Eesti Maanteemuuseumi
liikluskasvatuse spetsialist Tõnis Kattai tutvustas erinevaid kergliikureid ning rääkis nende nõuetest. Tutvuti
teeületusreeglitega ja ohutu sõidu põhimõtetega, vaadati
ja analüüsiti liiklusõnnetusi kergliikuriga. Tunni lõpus
toimus kahootiga teadmiste test.
19. mail esines 5.–9. klaasi õpilastele videoloenguga
Euroopa ühe juhtivaima superkondensaatorite tootja
Skeleton Technologies tegevjuht Ants Vill, kes andis
ülevaate Skeletoni tegemistest ning rääkis sellest, kuidas
leida valdkond, mis tõeliselt huvitab ja võimaldab ennast
arendada.
20. mail toimus õuesõppepäev, kus jagus tegemisi nii
kehale kui vaimule.
Mai lõpp ja juuni algus viib õpilased õppereisidele
avastama Eestimaa kaunist loodust ja huvitavaid väljapanekuid nii siseruumides kui õues.
Pala Kool
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Peipsiääre valla rahva esitatud luuletus
võitis Liivi luuleauhinna
30. aprillil, Juhan Liivi 157. sünniaastapäeval
kuulutati välja Juhan Liivi
luuleauhinna laureaat.
Peipsiääre valla elanike
esitatud luuletus, Berit
Petolai “Tõnkadi-lõnk”,
valiti aasta liivilikemaks
luuletuseks.
Valla elanike meelisteksti valimiseks loodi sel aastal esmakordselt elektrooniline ankeet, millega sai
iga luulehuviline esitada
oma lemmiku. Ankeedist
andsime teada selle aasta
jaanuari Peipsiääre Teatajas. Levitasime infot
raamatukogudes ja nende
veebilehtedel. Ankeedivastuste järgi enim hääli saanud luuletus nomineeriti
Liivi luuleauhinnale.
Luuleauhinna väärilise luuletuse valimiseks
töötab žürii läbi eelmisel
aastal esmakordselt trükis
- kogudes või ajakirjanduses - ilmunud luuletused.
Iga žüriiliige esitab luuletuse, mis tema hinnangul
kannab endas liivilikku
vaimsust. Seejärel toimub
arutelu, milles žüriiliikmed selgitavad enda valitud luuletuse esitamise
tagamaid. Nominentide
hulgast selgitab žürii võiduluuletuse välja salajasel
hääletusel punktisüsteemi
alusel.
Liivi luuleauhinna žüriisse kuulusid Triin Paja
(mullune laureaat), Jüri
Talvet (Eesti Kirjanike
Liit), Mart Velsker (Tartu
Ülikool), Janika Kronberg
(Eesti Kirjanduse Selts),

Kodavere kiäleruasuke

Keväd kään

11 Liivi luuleauhinna 43. laureaat Berit Petolai.					
Helen Paju (Juhan Liivi
nim Alatskivi Kool), Sirje
Leini (Peipsiääre valla
keskraamatukogu) ja Tanar Kirs (Liivi Muuseum).
Tänavuse Liivi luuleauhinna laureaadi Berit
Petolai luuletus "Tõnkadilõnk" ilmus ajakirjas Looming nr 2/2020. Laureaat
kuulutati välja Juhan Liivi
157. sünniaastapäeval veebiülekande vahendusel.
Auhinnale olid nomineeritud veel Aino Perviku,
Andres Aule, fs, Igor Kotjuhi, Kristiina Ehini ja Natalja Nekramatnaja luuletused, mida saab lugeda
märtsikuu vallalehest.
Liivi luuleauhind ei ole
rahaline. Laureaat saab
nahakunstnik Ülle Paapi

ainueksemplarina valmistatud karjasemärsi.
Juhan Liivi sünniaastapäeva videopidustustel
kuulutati välja ka video
teel toimunud koolinoorte
Liivi etluskonkursi laureaat, kelleks on Arabella
Antons Tartu Mart Reiniku kooli 9. klassist, juhendajaks Tiiu Heinsalu.
Eripreemiad pälvisid Hella
Hildegard Niitra Juhan
Liivi nim Alatskivi kooli 9. klassist, (juhendaja
Kait Eiland), Katariina
Pruus Kadrioru Saksa
gümnaasiumi 11. klassist
(juhendaja Birgit Sitska) ja
Martin Vesberg Saaremaa
ühisgümnaasiumi 11. klassist (juhendaja Rita Ilves).

Foto: Tushar Prakash

Lisakonkursi publikupreemia pälvis Iiris Nurmla Kanepi gümnaasiumi
4. klassist (juhendaja Tähte Tagel), Liivi muuseumi eriauhinna sai Lisell
Väljak Tartu Hansa kooli
6. klassist (juhendaja Lea
Sokman).
Palju õnne laureaadile!
Suur tänu kõigile etlejatele, juhendajatele ja
toetajatele!
Juhan Liivi 157. sünniaastapäeva video on järelvaadatav meie kodulehel
muusa.ee.

Kadi Kivilo
Liivi muuseumi
programmi- ja
arendusjuht

Tuleb miilde, kui suur õli rõõm veiksess piäss avassata,
et maja õtsan one pääv lume juba ärä sulatand ja siäl peris
kuiv issu. Kos sae siäl pilpiss maju ehitet, porikuuka tehtud
ja ringi vaadatud, kuda lumi aga aegamüüda tagasi tõmbab
ja rohi mua siist nina väljä pissab. Meil äi ja isä tegid ise
suapid, miul õlid kõrralikud suapad, aga siis õlid kõiksi aeg
jalad märjäd. Vaja õli egä lompi pruuvi ja enämäss õlid niid
peris sügäväd, vesi tuli üle suapa serva. Pääv paiss ja rõõm
õli suur, et talv ja maja siis issmine jälle õtsan.
Kindel märk kevädess õli sii, kui iä järve piält ärä läks.
Mõnikõrd Venemuale, aga mõnikõrd meie randa. Niid iäunnikud õlid üks imemua. Eks sinnä ronimine õli uvitav ja näd
õlid kole ilusad. Mitut karva siniss värvi.
Piäle iä minekud tulid talapskid. Venemua tindipüidjad
kakuaami paatega. Nände kääss sae tinta kõhe süümiess ja
koevatamisess.
Natke suuremass piäss õli meil õmaküla lasse pundiga
kokko kõneldud, et kui juba kõrra järven ärä käid, siis ongi
keväd kään. Lepsima kokko, et esimesel mail tuleb järven
ärä kõrra käia ja siis ongi talv müüdä. No vesi õli külm küll,
aga sii, kes vette ei lähnud, õli viimäne argpüks. Näid meil
ei õllud. Eks õlima piäle vee siis käimiss külmass sinised ja
ruttu kodo. Ei õllud aiged päräss kua, aga õli kindel, et nüid
keväd kään.
Eks näid kevädid õle juba palju kõrdi tullud. Niskess
rõõmu nigu veiksess piäss, ei õska enäm tunda, aga no kui
tä tuleb, siis one rõõmu ike. Õlen peris tükk aega vahtnud
õma köägi akna all kaske, et milla tä rohelisess lähäb. Pikält
ei lähnud, aga nüid järsku one üleüü roheline. Keväd kään!
Ädä ja tõbi, niid võevad vahepiäl käiä, aga egävesess näd
ei jää. Keväded tulevad aga alati uvvess ja uvvess.
Üvä keväded kõegile!

amara Braks sündis
Oudovas 12. novembril
1928. aastal ja oma keerulise
lapsepõlve veetis Leningradis, kus sai peale viienda
klassi lõpetamist sisse kunstikooli. Teise maailmasõja
puhkedes jäi pere blokaadirõngasse ja vabastamise
järel evakueeriti Tšuvaššiasse. Seal aitas Tamara hea
kudumisoskus perele leiba
teenida. Tamara joonistas
loetud raamatute põhjal pilte ja tegi õele-vennale kooli
kunstitöid. Ema sõitis Leningradi kodu tagasi nõutama,
aga see ei õnnestunud ja ta
sai toakese linna lähedale.
Sel ajal, kui ema ära oli,
hoolitses Tamara venna ja
õdede eest.

Juta Laasma

Üks Kodavere kiäelkuali õppajatess

PEIPSIÄÄRE VALLA RAAMATUKOGUDES
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1947 kolis pere Eestisse
Vana-Kuustesse. 1950. aastal
abiellus Tamara Toivo Braksiga. Perre sündis kolm last:
Leo, Valentina ja Ero. Pojad
said kõrghariduse ja tütrest
sai ema unistuste elluviija –
kunstnik.
Pensionipõlve veetis
Tamara pere Alatskivi vallas
Peatskivil. Töö ja argipäeva
kõrvalt jätkas ta oma suure
kutsumuse – maalimisega.
Naine oli selles väga andekas ja produktiivne. Tamara
peamised teemad olid loodusmaastikud ja lilled.
Tamara oli rõõmsameelne,
töökas, andekas, abivalmis ja
väga lahke inimene. Teda armastasid pere, töökaaslased
ja naabrid. Tamara lahkus
meie hulgast 1. jaanuaril
2018. aastal.
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PEIPSIÄÄRE VALLA NOORTENURK

Arvamus: Kontaktõppe olulisus lastele ja noortele
Olen 18-aastane noor, aktiivne ja seltskondlik neiu
Helena Stepanova, kes õpib
Lähte ühisgümnaasiumi
meediasuunas, kuid hingega
põline alatskivilane. Alatskivi noortekeskuse noorsootöötaja tuli välja ideega saada
noored oma arvamust avaldama. Alustamegi siis noorte
arvamuslugudega ja mina
puudutaksin aktuaalsemat
teemat koolis käimise suhtes
– kas füüsiliselt koolis kohal
olemine laste ja noorte puhul
on oluline või saaksimegi
koolid üle viia distantsõppele
jäädavalt?
Ma pean olema üdini aus,
et selleaastane distantsõpe
on osutunud keerulisemaks,
kui möödunud aastal. Sellel
aastal on ka motivatsioon
kergem kaduma, kuid ma
usun, et kõigil on mingil
määral keeruline hetkeolukorraga toime tulla, kuid
ei, me ei saa jääda püsima
distantsõppele, vähemalt
mitte täielikult. Ma mõistan,
et sobivaid lahendusi luua ja
ellu viia on keeruline, kuid
täies mahus distantsõpe
enam kaua jätkuda ei saa.
See on ohtlik – ühiskonnale,
õpetajatele ja eeskätt lastele
ning noorukitele. Viimastele
on saja protsendiline distantsõpe eriti ohtlik, just nende
vaimsele tervisele ja arengule inimestena. Nemad on
peale kasvavad põlvkonnad

ja on eriti oluline, et praegu
areneksid läbi laste ja noorukite sotsiaalselt pädevad
ning positiivsed inimesed.
Esimeste kooliastmete jaoks
on oluline side õpetajaga.
Hea ja turvaline side lapsel
õpetajaga on alus õnnelikule
kooliteele, kus laps teab, et ta
saab õpetajale toetuda ning

õpetaja poolne tunnustus
ja hoolimine aitab lapsel
edasi pürgida. Uurimuse
põhjal on ka tõestatud, et
emotsionaalselt toetatud
õpilased töötavad klassis
kaasa ning ei sega tundi. Ka
noorte jaoks on oluline, et
neil oleks võimalik viibida
koolikeskkonnas. Uurimused

on näidanud, et puberteedieas olevad suhted on muutunud kiindumussuheteks,
mis pakuvad noortele emotsionaalset tuge. Tugevad
sõprussuhted toetavad noore
inimese positiivse minapildi kujunemist ja aitavad
hoida vaimset heaolu ning
vähendavad depressiooni
ja sotsiaalse ärevuse tekke
ohtu aastaid hiljem. Antud
hetkel ei räägi ma küll hariduse omandamisest, ka see
on oluline, kuid siiski, kui
purustatakse noorte sotsiaalne ring, siis hiljem tegeleda
antisotsiaalsete ning depressiivsete noortega on mitmeid
kordi keerulisem. Lõppude
lõpuks on need lapsed ja noored osa ühiskonnast, seega
tuleb vähemalt mingil moel
toetada nende arengut positiivse ning julge inimesena.
Ma mõistan, et ei ole võimalik hetkel kõiki koolimajja
lasta, kuid tuleb hakata
reaalseid lahendusi otsima,
mis toimiksid ja hoiaks ühiskonna toimivana. Näiteks
saab ju grupeerida koolipäevi
kooliastmete kaupa, samuti
annab luua uued tunniplaanid, kus oleks loogilisus ka
õpetajate tööpäevade tarvis.
See teema on keeruline ja
arvamusi on palju, kuid igal
juhul on tarvis toimivaid
lahendusi.

Helena Stepanova

Stressis kevad
Taaskord on saabunud kevad. Linnud laulavad, lilled
õitsevad ja lõpuklasside õpilased kisuvad endal eksamite ja erinevate katsete nimel
juukseid peast. See stress,
mis vaestelt abiturientidelt
hinge röövib, mõjutab ka
teisi ümbritsevaid inimesi.
Kuid kes väitis, et tulevikuks valmistumine lihtne
peab olema?
Usun, et räägin enamike
põhikoolilõpetajate eest, kui
ütlen, et keskkooli sisseastumisprotsess on üheksa aasta
jooksul üks närvesöövamaid
kogemusi. Samas ei jõua
paljud ära oodata, et lõpuks
gümnaasiumi keskkonnaga
tuttavaks saada, uusi inimesi kohata ja endale sobivat
suunda valida. Ma ei räägi
kindlasti kõigi eest, aga isiklikult tahan ma võimalikult
kiiresti keskkooli ära saada,
sest tunnen, et saan seal olla
iseseisvam ja enda eest valikuid teha. Veel üks asi, mis
mind gümnaasiumi juures
elevusse ajab, on õppekava
valimine. Kõik valikained,
huviringide paljusus ja ka
suuna valimine teevad tuleviku kuidagi käegakatsutavaks, sest suur osa asjadest,
mis ma järgmise kolme aas-

ta jooksul õpin, on otseselt
mu huvidega seotud.
Aga see, mis gümnaasiumisse minekule vahetult
eelneb, on üks suur stressipundar. Tänavu pidi Tartu
tuntuimatesse gümnaasiumidesse kandideerimiseks
arvuti kaudu ühiskatsed
tegema. Katsetele eelnes
täiesti kohutavalt intensiivne õppimine ja erinevad lisakursused, mille ainus eelis
oli, et tol hetkel oli kooliga
seotud tegemata töödele ka
mõjuv põhjus. Distantsõpe
mõjutas kindlasti kõigi õpilaste õppeedukust, seega
oli kõikide vajalike ainete
mitme aasta materjali läbivõtmine komplitseeritud.
Õnneks kandis tehtud töö
vilja ja järgmisest õppeaastast saangi mina ja paljud
teised juba oma unistuste
kooli õppima asuda.
Aga mida ma põhikoolist igatsema jään? Ilmselt
osasid õpetajaid ja maakoolis õppimise võlusid.
Kõik mälestused, mis ma
aastate jooksul kogunud
olen, jäävad nüüd siia maha.
Arvatakse, et väiksemates
asulates elamine ja õppimine hoiab paljusid uksi kinni,
aga õpilaste vähesus annab

õpetajatele just võimaluse
iga õpilasega individuaalselt
tegeleda. Näiteks ei oska ma
praegu öelda, kas tegeleksin
näitlemisega, kui õpetaja
mind etlemisega tegelema
poleks suunanud. Samuti on
Alatskivil erakordsed muusikahariduse omandamise
võimalused, seega ei näe ma
põhjust siinsete tingimustega mitte rahul olla.
Jään ilmselt härdalt tagasi vaatama nendele inimestele ja mälestustele, mida
ma keskkooli kaasa võtta ei

saa, aga samas olen tänulik,
et saan astuda suure sammu
eesootava tuleviku ja veel
täitmata unistuste suunas.
Loodan siiralt, et saan ennast kunagi selle toreda
paigaga uuesti siduda ja
siin omandatud kogemusi
mitte unarusse jätta, sest
jään tänu võlgu kõigile, kes
mu elu siin vaimustavaks
muutnud on.

Hella Hildegard Niitra

Pala noortekeskus sai
25. mail 10-aastaseks!
25. mail tähistas MTÜ Pala Valla Noored oma 10. sünnipäeva. Kahjuks ei võimaldanud kehtivad piirangud
kutsuda rohkelt külalisi ja tähistada sünnipäeva suurelt ja vääriliselt. Siiski soovime meenutada ja tänada
neid inimesi, kes on aastate jooksul noortekeskuse
arengusse panustanud.
MTÜ eelkäijaks oli 2007. aasta aprillis tegevust alustanud
Pala Valla Noorte Vabaajakeskus. Keskus loodi Pala valla
eestvedamisel endistesse raamatukogu ruumidesse. Vallavanemaks oli Kalev Kurss ja keskuse rajamiseks vajaminev
rahaline abi tuli Pala valda tänu Raivo Vadile. Esimeseks
noortekeskuse juhatajaks sai Mikk Kirikal. Noorte kasutada
oli kaks mänguruumi ja kööginurk esmase vajaliku tehnika
ning vahenditega. Jätkati võrgupidude traditsiooni, sest
noortekeskusel oli olemas üritusteks vajaminev tehnika ja
arvutid. Enne Pala Valla Noorte Vabaajakeskust toimusid
võrgupeod Pala kultuurimajas Erkki Odresti eestvedamisel.
2007. aastal osales igapäevaselt vabaajakeskuse tegevustes
10–15 aktiivset noort.
Mais 2008. aastal jätkas keskuse tööd Enely Kasemägi,
kelle eestvedamisel toimis noortekeskuse töö valla struktuurüksusena 2011. aastani.
2011. aasta 25. mail loodi Pala noorte eestvedamisel MTÜ
Pala Valla Noored, et parandada ja laiendada keskuses
pakutavaid noorsootöö võimalusi. Loodud MTÜ juhatusse
hakkasid kuuluma Inga Jegorova, Siim Siilbaum, Taavi
Nõmm ja Malle Weinrauch. 1. juuli 2011 said ettevõtlikud
noored noortekeskuse ruumid enda kasutusse.
Loodud noortekeskuse esimeseks noortejuhiks sai Aigar
Laumets. MTÜ loomine andis noortele võimaluse kirjutada
erinevaid projekte, mille toel arendati noortekeskuse ruume
ja soetati noortele olulist tehnikat (x-box, kõlarid, lauaarvuti,
piljard). Loodi koduleht ja Pala koolimäele rajati lõkkeplats.
Jätkusid noortele suunatud võrgupeod, ning oluliselt suurenesid kogukonnale suunatud üritused.
2012. aastal alustas noortejuhina tööd Agnes Kivirand, kes
koondas enda ümber Pala koolis õppivaid aktiivseid noori,
kelle eestvedamisel toimusid mitmel aastal noorte suvepäevad ja kirjutati ning osaleti aktiivselt erinevates projektides.
2013. aastal sai MTÜ juhatuse liikmeks ka Inna Lamp.
2016. aastal jätkas noortekeskuse juhina Grete-Stina
Haaristo, kes oli 2015. aastal tulnud Pala kooli õpetajaks ja
huvijuhiks Noored Kooli programmiga ning kellest sai 2017.
aastal Pala kooli direktor ja MTÜ juhatuse liige.
2017. aastal vallad liideti ja MTÜ Pala Valla Noored
hakkas pakkuma noorsootöö teenust Peipsiääre valla
haldusterritooriumil. Sellel aastal tegutses noortekeskuse
noortejuhina ja Pala kooli huvijuhina Monika Kaasik.
Alates 2018. aastast töötab MTÜ Pala Valla Noored noorsootöötajana Katrin Riibak.
MTÜ tegutseb hetkel Pala kultuurimaja hoones asuvates
ruumides, mida on järgemööda erinevate projektide ja kohaliku omavalitsuse toel laiendatud, renoveeritud, korrastatud ja
sisustatud. Kahest väikesest ruumist on saanud suur keskus,
kuhu on loodud vajalikud tingimused noortele ja erinevatele
sihtgruppidele kogukonnas. Lisaks noorsootööle kirjutatakse ja viiakse ellu projekte, mis aitavad luua piirkonnale
lisandväärtust ning panustatakse ilusama ja turvalisema
keskkonna loomisse ja arendamisse.
Kõik eelnevalt mainitu on saanud teoks tänu vabatahtlikele kogukonna liikmetele ja tegusatele noortele, kes on
olnud erinevate aastate jooksul kaasatud noortekeskuse
tegevustesse ning kes on panustanud kogukonna pidevasse
arengusse.
Eriline tänu kuulub sellel tähtsal päeval Inga Jegorovale,
kes on kümne aasta jooksul koos teiste juhatuse liikmetega
juhtinud vabatahtlikult MTÜ tööd ja panustanud noortekeskuse ja piirkonna arengusse. Täname Pala kooli, kultuurimaja, endist ja praegust omavalitsust ning kõiki asutusi,
seltsinguid ja ettevõtjaid, kellega on läbi aastate toiminud
hea koostöö. Aitäh teile!

Katrin Riibak
Pala noortekeskuse
noorsootöötaja

12. Aastaaeg.
13. Päev, mis on mõeldud ainult emadele.
14. Teemasin ehk...
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NB! Kõigi õigesti lahendajate vahel loositakse auhindu!
Saada pilt oma lahendatud ristsõnast e-mailile: koosa.noorteklubi@gmail.com või Koosa Noorteklubi facebooki lehele.
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Peale pikka vaikust
Magasiait annab aru!
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Istu ja naudi ilu. 						Foto: Karin Kriisa

Kolm aastat kestnud pikk ja katsumusterohke koostöö muinsuskaitseameti ja projekteerimisbürooga
on lõpuks vilja kandnud. Oleme valmis saanud kõik
vajalikud projektid ning vallalt ehitusloa Magasiaida
renoveerimiseks. Meie tulevik paistab helgem, kuid
endiselt on veel palju tööd vaja teha ning kõvasti
vaeva näha, et kõik ka eesmärgipäraselt õnnestuks.

NB! Kõigi õigesti lahendajate vahel loositakse auhindu!
Saada pilt oma lahendatud ristsõnast e-mailile: koosa.noorteklubi@gmail.com või Koosa Noorteklubi facebooki lehele

Paralleelselt suurte unistustega on ka väiksemad ideed
ellu viidud. Nimelt põllumajandus- ja veterinaarameti loaga
saame nüüd teile kuuma teed ja kohvi pakkuda, mis mitmekesistab ja täiustab seni pakutud teenuseid. Kujundasime
ka mõnusa nurgakese väikesele seltskonnale, et saaks jalga
puhata ning juttu puhuda.
Kevadesse liigume aga rooside, muldade ning oma aia
leidudega. Tulu plaanime suunata Magasiaida seni kasutamata ruumide elluäratamiseks.
Ootame põnevusega aega, kui saab uuesti avalikest üritustest osa võtta ning loodetavasti kohtume juba järgmisel
laadal! Seniks aga tasub külastada meie e-poodi, www.
magasiait.ee, kuhu lisandub pidevalt uut kaupa ning kõik
ostud saab mugavalt ja turvaliselt koju tellida.
Võtame vastu ka eritellimusi!
Oleme taaskord avatud iga päev E–R 9–17.00 ja
L, P 10–17. Tere tulemast!

21. juuni alates kella 10
PALA
KULTUURIMAJAS
Etteregistreerimine
tel 5107 867
* kuivasilmatest
* silmarõhu mõõtmine
* optilised päikeseprillid
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МОЛОДЁЖНЫЙ УГОЛОК ВОЛОСТИ ПЕЙПСИЯЭРЕ

СТАТЬЯ-МНЕНИЕ Важность контактного
обучение для детей и молодежи

Меня зовут Хелена Степанова, мне 18 лет. Я веду
активный и общительный
образ жизни, учусь общей
гимназии Ляхте в классе с
информационно-медийным
направлением, но внутренне
ощущаю себя коренной жительницей Алатскиви. Специалист по работе с молодежью
при алатскивиском молодежном центре предложил ребятам выбрать тему и выразить
свое мнение по какому-либо
насущному вопросу. Давайте
создадим рубрику молодежных авторских публикаций,
и в первой из них я бы хотела затронуть актуальный
вопрос о посещении школы:
насколько необходимо для
детей и молодежи физическое
присутствие в стенах школы и
возможно ли учиться только
дистанционно?
Сказать по правде, в этом
году дистанционная учеба
оказалась сложнее, чем в предыдущем. Были проблемы с
мотивацией, но думаю, что
многие люди так или иначе испытывают сложности,
приспосабливаясь к текущей
ситуации. Однако нет, мы
больше не можем оставаться
на дистанционном обучении:
по крайней мере, в его нынешней форме. Я понимаю, что
разрабатывать и внедрять в
жизнь подходящие решения
сложно, но дистанционное
образование в длительном
плане оказывается неэффективным. Такая форма обучения представляет опасность

для общества, для учителей,
а в первую очередь — для
детей и молодежи, поскольку
100-процентное дистанционное обучение вредно для
их психического здоровья и
общечеловеческого развития.
Крайне важно, чтобы будущее поколение состояло из
социально компетентных и
позитивных людей. Ученики
первой и второй школьных
ступеней нуждаются в общении с учителем. Чувство
защищенности и хорошие и
взаимоотношения с преподавателями служат залогом
успешного школьного пути,
когда ребенок уверен, что
педагог поддержит его при
необходимости, а признание
и забота учителя помогают
ему двигаться вперед. Результаты исследований доказывают, что школьники, которые
ощущают эмоциональную
поддержку, более активны на
уроках и не склонны нарушать
дисциплину. Возможность
учиться в школьном классе не
менее важна и для молодежи.
В результате проведенных исследований установлено, что
возникающие в подростковом
возрасте связи превращаются
в увлечения и становятся
эмоциональной поддержкой
для молодых людей. Крепкие дружеские отношения
содействуют формированию
положительной самооценки
и помогают сохранять душевное спокойствие в юном
возрасте, а в будущем снижают риск развития депрессии

СТРЕССОВАЯ ВЕСНА
Вновь наступила весна. Повсюду слышны птичьи трели,
распустились цветы, а ученики старших классов напряженно готовятся к выпускным
экзаменам и тестам. Стресс,
лишающий бедных абитуриентов покоя, передается и
окружающим. Но кто сказал,
что подготовка ко взрослой
жизни должна быть легкой?
Полагаю, что озвучу мнение большинства выпускников основной школы, если
скажу, что поступление в гимназию — это серьезное испытание для нервной системы
ученика. С другой стороны,
многие с нетерпением ждут
того момента, когда смогут
на собственном опыте познакомиться с гимназической
жизнью, расширить круг общения и выбрать для себя
подходящее направление.
Мне бы хотелось приблизить
время поступления в гимназию: думаю, что там я смогу
почувствовать себя более независимой, появится больше
возможностей для принятия
самостоятельных решений.
Еще один момент, который
вызывает оживление, когда
я думаю о среднем образовании — это альтернативные
учебные программы. Предлагаемые на выбор школьные
предметы, многочисленность
кружков по интересам и разные направления учебы словно оживляют будущее, ведь

многое из того, что я буду изучать в течение последующих
трех лет, напрямую связано с
моими увлечениями.
Но то, что предшествует
зачислению в гимназию, ассоциируется у меня с настоящим
клубком нервов. В этом году
желающим поступить в одну
из престижных тартуских
гимназий предстояло пройти
единый электронный тест.
Тестированию предшествовала интенсивная подготовка
и прохождение дополнительных курсов, единственным
преимуществом которых было
алиби в случае невыполнения
школьных домашних заданий. Дистанционное обучение

и социальной тревожности.
При этом я не имею в виду
образовательной процесс
напрямую, хотя и это важно. И
все же, если разрушается круг
социального общения молодежи, то в дальнейшем будет
гораздо сложнее решать проблемы их антисоциализации
и депрессивного состояния.
В конце концов, дети и подростки представляют собой
частичку нашего общества,
поэтому необходимо каким-то
образом поддерживать их
развитие, чтобы они росли
позитивными и уверенными в
себе людьми. Я понимаю, что

повлияло на успеваемость
учеников, и самостоятельно
проработать учебный материал по всем необходимым предметам за несколько классов
оказалось задачей не из легких. К счастью, приложенные
усилия были вознаграждены,
и в следующем учебном году я
в числе других счастливчиков
продолжу образование в школе своей мечты.
О чем же я буду скучать,
вспоминая об основной школе? Скорее всего, о некоторых
учителях и о прелестях учебы в сельской школе. Проведенное здесь время теперь
станет лишь воспоминанием. Некоторые считают, что

в данный момент невозможно открыть школьные двери
сразу для всех учеников, но
нужно приступить к поиску
решений, которые были бы
действенными и поддерживали успешное функционирование общества. Например,
можно было бы распределить
учебные дни по школьным
ступеням или изменить расписание уроков с учетом занятости педагогов. Тема сложная
и противоречивая, но как бы
там ни было, ситуация требует
эффективных решений.

жизнь и учеба в небольшом
населенном пункте сужают
круг возможностей, но ведь
благодаря малому количеству
учеников педагог может заниматься с каждым ребенком
индивидуально. Я вовсе не
уверена, что в моей жизни
нашлось бы место для занятий
театральным творчеством,
если бы учитель не посоветовал мне попробовать себя
в роли декламатора. Кроме
того, в Алатскиви созданы
уникальные возможности для
получения музыкального образования. Не вижу оснований
для недовольства условиями
образования в провинции.
Вероятно, я буду скучать
по тем людям и впечатлениям,
которые не смогут сопровождать меня на новом этапе
моей школьной жизни, но я
с благодарностью готовлюсь
шагнуть в будущее, в направлении пока еще не сбывшихся
надежд. Искренне надеюсь,
что однажды смогу вернуться
и вновь связать свою судьбу
с этим прекрасным местом,
помня о полученном здесь
опыте. Ведь я в долгу перед
теми, кто в течение многих лет
прилагал старания и помогал
мне чувствовать себя здесь
счастливой.
Хелла Хилдегард Нийтра

Мои чувства на
дистанционной учебе

Знаете, дорогие друзья, что я поняля, ходить в школу
очень даже интересно, поучительно и весело.
С января месяца этого года я и две мои сестры находимся
на дистационном обучении. И чем это оказалось неудобным,
сейчас вам расскажу.
Живу я в большой семье, где пятеро детей разного возвраста. Трое из нас учится в школе и двое ходит в детский сад.
На каркнтин попала не только школа, но и детсктй садик, а
это значит, что все мы впятером были дома, в трехкомнатной
квартире.
Нам, школьницам, не было возможности разойтись по
разным комнатам, чтобы не мешать друг другу на онлайн
уроках. Когда младшие сестры бегают вокруг и отвлекают
от занятий, когда все мы мешаем родителям делать домашние дела, когда мы сутками вместе, вся эта ситуация очень
губительно на нас всех отразилась. Многие стали замечать
наше всеобщее раздрожение, депрессивное состояние и разногласия в семье. С сестрами мы стали чаще ссориться, а все
из-за того, что сутки, недели, месяцы напролет мы провели
нос к носу рядом, не отдыхая друг от друга. Единственное, что
было хорошо, это то, что на уровень получаемых знаний эта
тяжелая ситуация не повлияла, спасибо учителям, которые
нам помогали и поддерживали и наше понимание, что учеба
на первом месте.
И вот пришел месяц май, и нам частично разрешили посещать уроки в школе. Сложно в это поверить, но это самый
радостный момент за последние четыре месяца. Все члены
нашей семьи стали снова реже видеться, а значит снова
стали скучать друг по другу, и значит всеобщая депрессия
уходит на задний план. Мы возвращаемся к обыденной полноценной жизни, полной радости и веселья, любви, дружбы
и взаимопонимания.
Очень надеюсь на то, что пандемия в скором времени
отступит окончательно, и все мы, и вы, дорогшие друзья,
сможем вдохнуть воздух полной грудью и жить спокойно
и мирно.
Валерия, 11 класс

С днем матери наши
дорогие мамочки!

9 мая в нашей стрвне отмечался замечательный
праздник, день матери, дети молодежного центра Калласте подготовили поздравления всем мамочкам в виде
красивых стихотворений.

Т

ак хочется, чтоб на планет
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.

М

амочка, мамулечка,
Самая любимая.
Будь всегда здоровая,
Будь всегда счастливая.
Поздравляю, мамочка,
С праздником тебя!
Обнимаю, милая,
Всей душой любя.

М

ама, мамочка родная,
Я тебя люблю!
В этот день я поздравляю
Мамочку свою.
И хочу, чтоб ты, родная,
Радостной была.
Чтоб жила, ты слез не зная,
Как весна, цвела.
Чтобы радовалась жизни,
С верою жила.
Чтобы ты, моя мамуля,
Счастлива была!

М

амино сердце доброе, славное
С самого детства для нас оно главное,
И обласкает, и приголубит,
Пусть пожурит, но все равно любит.
Часто мы мам своих зря обижаем,
Слез их не чувствуем, не замечаем
И потому в этот день скажу вам —
Вы берегите своих милых мам.
Сколько для нас они силы потратили,
Вы вспоминайте не только в День матери,
Сколько ночей ради нас не доспали
И разделяли все наши печали.
Всех поздравляю я с праздником этим,
Всех матерей на огромной планете
И всех детей ― и взрослых, и малых
С тем, что у них есть прекрасные мамы!
Молодежный центр Калласте
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Для запуска дронов в пограничной зоне EER1
требуется согласование с Департаментом полиции и
погранохраны и Департаментом транспорта

Дорогие девушки, меня зовут Лиза, и сегодня я
хочу поделиться с вами своим опытом посещения СПАКАБИНЕТА в Калласте.
Наступила весна, не за горами и лето, а это означает
что руки девушек и женщин нуждаются в особом уходе.
У нас в Калласте появилась замечательная возможность
содержать свои ручки в идеальном порядке.
Придя на процедуру я познакомилась с Александрой,
хозяйкой и спа-мастером. Александра рассказала о всех
процедурах, которые предоставляет своим клиетам (
вся информайия есть на страничке facebook/kallaste spakabinet), но на мне мы опробовали процедуру подходящую
мне по возрасту-парафиновые ванночки для рук.
Далее я вам подробно опишу что же такое курс парафиновых ванночек.
Курс парафиновых ванночек работает лучше любых
примочек и кремов для рук. Это подтвердит каждая девушка, которая когда-нибудь баловала руки парафинотерапией.
Что такое парафиновые ванночки для рук?
Парафинотерапия – это термо-процедура, во время
которой нагревают кожу рук в ванночке с теплым парафином. Выполняется процедура абсолютно безболезненно.

Для чего нужна парафинотерапия?
Делая парафиновые ванночки для рук мы:
• улучшаем микроциркуляцию крови рук;
• наполняем кожу витаминами А и Е;
• укрепляем и стимулируем рост ногтевой пластины;
• размягчаем кутикулу;
• боремся с хрустящими суставами;
• увлажняем кожу.

Пройдя процедуру, я поняла на сколько мягкими и
прятными могут стать мои руки. Но эта процедура предназначена не только для девушек, но и для наших мам и
бабушек, которые проводят много времени в весенне-летний период на огородах.
Обертывания теплым парафином увлажняют и питают
кожу рук и разглаживают морщинки.
Парафинотерапия для рук рекомендована для тех, чьи
руки:
• сухие;
• потеряли упругость;
• потускнели;
• переживают естественный процесс старения кожи;
• страдали от акне;
• отекают.

Дорогие девушки, мамы и бабушки любите себя и будте
всегда красивыми и ухоженными, а помогут нам в этом
мастера бьюти-индустрии, и конечно же я всем советую
посетить СПА-КАБИНЕТ Калласте.

Для использования
беспилотного летательного
аппарата в зоне ограничений EER1 государственной
границы требуется предварительное согласование
с Департаментом полиции
и погранохраны. Для согласования своих действий
следует отправить информацию о планируемых полетах
в Департамент полиции и
погранохраны (обязательно указать место, высоту,
время и цель полета, а также контактные данные) на
адресppa@politsei.ee.
В случае зоны ограничений EER1 речь идет о
неконтролируемом воздушном пространстве. В соответствии с частью 1 статьи
7 постановления «Внутригосударственные правила
полетов и исключения и
отличия от указанных в исполнительном постановлении Комиссии (ЕС) номер
923/2012 правил полетов»
– https://www.riigiteataja.ee/
akt/131032015004, беспилотные летательные аппараты можно использовать без
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одноразового разрешения
Департамента транспорта на
высоте не более 150 метров.
Поскольку речь идет о зоне
ограничений, то использование летательных аппаратов в этой зоне ограничено
специальными условиями.
Если Департамент полиции и погранохраны согласовал планируемые полеты,

то управляющий дроном
должен отправить копию согласования вместе с новым
запросом для согласования
также на электронный адрес
Департамента транспорта
info@transpordiamet.ee.
В случае производства
в Департаменте полиции
и погранохраны следует
учитывать пять дней на

рассмотрение запроса и в
Департаменте транспорта –
один день.
Дополнительную информацию об использовании
дронов можно найти на сайте Департамента транспорта по адресу https://www.
transpordiamet.ee/droonid

Эстонская палата людей
с ограниченными возможностями с целевым учреждением Õigusteenuste Büroo
(ÕTB) предлагает юридические консультации людям со
средней, тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья. Для решения юридических вопросов, касающихся
быта лица с особыми потребностями, за консультацией
в качестве представителей
целевой группы могут обратиться также попечители

целевой группы или члены
семьи.
Цель услуги – обеспечить
лицам с особыми потребностями юридические консультации, чтобы помочь им
в повседневном общении с
ведомствами и в делопроизводстве.
Юридическая помощь
обеспечивается при решении
бытовых правовых проблем
– долги, жилье, семейные
вопросы, вопросы, касающи-

еся работы, пособия и тому
подобное.
Для получения юридической консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону
SA Õigusteenuste Büroo: 53
850 005 c понедельника по
четверг по четверг c 10.00
до 16.00.
Услуга целевой группе
оказывается бесплатно.
Юрист свяжется с вами по
телефону и определит дальнейший порядок консульти-

рования. При необходимости
при консультировании можно воспользоваться услугами
сурдопереводчика.
Дополнительная информация: Владислав Велижанин, главный специалист
Эстонской палаты инвалидов, телефон: 661 6614 и
электронная почта: vladislav.
velizanin@epikoda.ee
Услугу юридической консультации финансирует Министерство финансов.

Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Eestis levinud
võõrliigid. Aiapidajatele on
nad tülikad kahjurid, kuna
toituvad peamiselt aiasaadustest.
Hispaania teetigu on levinud laialdasemalt kui mustpeanälkjas, kes on meie
aedadesse asunud viimastel
aastatel. Peamiselt jõuavad
nad aedadesse potimulla või
taime ümber oleva mullapalliga, kus võivad peituda
nii täiskasvanud isendid kui
ka munad.
Kuidas võõrnälkjaid
vältida ja tõrjuda?
Ära too uusi taimi oma
aeda paikadest, kus võõrnälkjaid leidub. Kontrolli
uute isikute mullapalle,

leitud munad hävita keeva
veega.
Uusi istikuid hoia mõni
nädal karantiinis. Seo mullapalli ümber läbipaistev kilekott ja kinnita see tihedalt
ümber istiku varre. Aegajalt kontrolli, kas kilekoti
sees on munadest koorunud
nälkjaid. Olenevalt taimest
hoia istikut poolvarjulises
kohas, kasta ja jälgi seda.
Kotti sattunud isendid hävita keeva veega.
Tõrjega on oluline alustada juba aprillis-mais. Kõige
tõhusam on täiskasvanud
isendite ja munade kokku
korjamine, keeva veega hävitamine ja seejärel umbes
labida sügavusele mulda
kaevamine. Iga isend, kes

mais muneda jõuab, võib
juuliks anda u 400 järglast.
Kontrolli regulaarselt aias
varjulisi ja niiskeid kohti.
Korista lehehunnikud, kaeva kompostihunniku pealmine kiht läbi, võimalusel
lõika lopsakate taimede
alused puhtaks. Igasugu
servaalused, kaevuääred
jms kohad on nälkjatele
sobivad peitumis- ja munemispaigad.
Nälkjate kokku meelitamiseks võib kasutada
näiteks õllelõkse ja arbuusikoori. Paiguta meelituskohtade lähedusse lauajuppe,
mille alla saavad nad päeval peituda. Teomürkide
kasutamist tasub vältida,
kuna need ei ole hispaania
teeteo tõrjumisel kuigi mõ-

jusad. Need ohustavad aga
kohalikke teoliike, nendest
toituvaid loomi-linde ja ka
lemmikloomi.
Kindlasti ära vii elusaid
nälkjaid loodusesse, siis
ei levi võõrliigid mujale.
Looduses saavad nälkjad
kontrollimatult paljuneda ja
edasi levida, varem või hiljem jõuavad nad aedadesse
tagasi.
Nälkjate järjepideval tõrjumisel on oluline koostöö
naabritega, vastasel juhul
on neist võimatu vabaneda.
Rohkem teavet leiad
Keskkonnaameti kodulehelt
www.keskkonnaamet.ee

Консультации по правовым вопросам

Võõrnälkjaid korja oma aiast kohe kevadel!

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja
Eike Tammekänd

Лиза,
выпускница 9 класса

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

Allar Liiv

Hispaania teetigu. Foto Andri Küüts

Hispaania teeteo munad. Foto: Merike Palginõmm
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10. mail 2021 lahkus meie hulgast
kirjanik ja Peipsiääre valla aukodanik
Vahur Afanasjev (kodanikunimega
Laanoja). Vahur Afanasjev pälvis valla
teenetemärgi 2019. aastal Peipsiääre
piirkonna esiletoomise eest Eesti kirjanduses.
Vahur Afanasjev alustas kirjutamist
1995 luuletuste ja laulusõnadega. Tema
sulest on ilmunud seitse luulekogu:
"Kandiline maailm" (2000), "Kaantega
viin" (2004), "Katedraal Emajões" (2006),
"Eesti vaarao" (2013), "Kuidas peab elama" (2014), "Tünsamäe tigu" (2015) ja
"Hõbehundi laulud" (2020). Luulekogu
„Tünsamäe tigu“, kus pajatatakse vabavärsilises luulevormis Kirepi (Kostina)
küla kohalugu, pälvis 2015. aastal Eesti
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali
luuleauhinna. Lugejateni on jõudnud
jutukogu „Kanepi kirik“ (2002), jutustus
„Kaadrid otsustavad“ (2007), aimeraamat

„Minu Brüssel“ (2011) ja romaanid "Kastraat Ontariost" (2005), „Serafima ja Bogdan“ (2017) ning „Õitsengu äärel“ (2020).
Vahur Afanasjevi olulisemaks teoseks
jääb Peipsi vanausulistest kõnelev mastaapne ajalooline romaan „Serafima ja
Bogdan“. Romaani käsikiri võitis 2017.
aastal Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel esikoha ning nägi trükivalgust
sama aasta lõpus. Romaan on tõlgitud
ka vene keelde ning ilmus trükist 2019.
aastal. 2021. aasta suvel jõuab "Serafima
ja Bogdan" ka teatrilavale. Etendust mängitakse Kolkja küla vabaõhulaval Tartu
Uue Teatri esituses.
Mälestame kurbusega varalahkunud
kirjanikku ja avaldame sügavat kaastunnet omastele.
Peipsiääre Vallavolikogu
Peipsiääre Vallavalitsus

SPORT

Südamekuu liikumisvõimalused
SA Vara Sport märkis südamekuu raames liikumisradu, mida sai Varal, Välgis ja Koosal 16. maini läbida.
Rajad osutusid üsna populaarseks – kokku osales üle 40
tervisesportlase!
Kõigi osalejate vahel loositi ka auhinnad. Täiskasvanute
arvestuses naeratas loosiõnn järgmistele:
1. SA Vara Sport 10x kaart kõige tublimatele, kes läbisid
kõik rajad – perekond Kustalad
2. 3 x kaart – Ingrid
3. 3 x kaart – Kristi
4. Jalatsikott – Renat
5. Rätik – Ingrid
6. Joogipudel – Kevin
Noorte arvestuses saavad meened järgmised osalejad:
1. Joogipudel – Rasmus
2. Rätik – Irene
3. Jalatsikott – Kristel
4. Kõrvaklapid – Krisete
5. Kõrvaklapid – Lenna-Lotte
6. Lendav taldrik – Erold
Palju õnne liikujatele ja loosis osalejatele!
PS! Rajad jäävad kõigile huvilistele avatuks!

4. mail valmis Kodavere
kalmistu jaoks salvkaev

Alatskivil ja Kolkjal alustati
staadioni ehitamisega

Mobiilse
lintsaekaatri
teenuslõikus

Alatskivi staadionil rekonstrueeritakse 300m jooksuring, kaks
kaugushüppe ja kaks kuulitõuke sektorit ning ehitatakse uus
Alatskivi kooli abihoone inventari hoidmiseks.

Info tel 527 0316
Kodavere kalmistu uue kaevu esimene kasutaja Mare Lillestik.

Naiskodukaitse kutsub üles mälestama võõrvõimude
repressioonide tõttu kannatanuid
Naiskodukaitse kutsub
kõiki üles 14. juunil mälestama juuniküüditamise
ja kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanuid. Mälestusüritus „Ma ei
unusta Sind!“ on Naiskodukaitse poolt ellu kutsutud
ettevõtmine, mil üheks päevaks saavad enamik Eesti
raudteejaamu mälestuslindid. Mälestusüritus toimub
tänavu kolmandat korda,
kuid üle-eestilisena esimest
korda.
Juuniküüditamise 80. aastapäeval, 14. juunil saavad
enamus Eesti raudteejaamu
üheks päevaks mälestuslindid juuniküüditamise ja
kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanute
mälestuseks. 326 raudteejaama laternaposti üle Eesti,
millel lehvimas kokku 1630
meetrit linte. 80 aastat tagasi muutus paljude Eesti
elanike elu tundmatuseni.
Neil tuli jätta oma kodud ja
senine elu ning astuda vastu

hirmutavale teadmatusele.
Esimene Nõukogude Liidu
okupatsioonivõimude poolt
korraldatud küüditamislaine viis endaga kaasa paljud
aktiivsed ja isamaalised
inimesed, kes olid eelneva
20 aasta jooksul andnud
oma panuse parema Eesti
loomisele. Okupatsioonivõim
pidas neid liialt ohtlikeks.
Hinnanguliselt 10 000 inimest kisti oma kodu ja juurte
küljest lahti. Enamus neist
ei jõudnud enam kunagi
koju. Paljud ära viidutest
kuulusid Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ridadesse.
Mälestusürituse peakorraldaja Teele Raja sõnas, et
mälestusüritus "Ma ei unusta Sind!" on ellu kutsutud
austusest ja püüdes omalt
poolt panustada Eesti rahva
ajaloolise mälu säilimisse.
Pea igas peres on ringlemas
mõni lugu või alles jäetud
mälestusese, mis võetud
kiirustades kodunt kaasa,
lootuses see kunagi vanale

Kolkja piirkond saab ehitustööde käigus endale staadioni koos
150 m jooksuringi, ühe kaugushüppe ja kuulitõuke sektori.

Fotolavastus: Veronika Laakso

kohale tagasi asetada. Õnnelikud olid need, kes jõudsid
tagasi oma perede juurde,
vanasse kodukohta. Tänapäevastes oludes on seda
kõike väga raske ette kujutada ja tajuda. „Meie kohus
on ilustamata otsa vaadata
oma riigi ja rahva minevikule ning teha omalt poolt kõik
selleks, et midagi niisugust
ei saaks mitte kunagi enam
korduda,“ lisas Raja.

Ürituse kohta leiate peagi
täiendavat teavet Naiskodukaitse kodulehelt www.naiskodukaitse.ee. Kõik Eesti
inimesed on oodatud jagama
sotsiaalmeedias enda perekonnaliikmete mälestusi,
mõtteid ja tundeid #maeiunustasind teematrellidega.
Näitame koos, et me ei
unusta…

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 5• Mai 2021

11

SAMOVARI
MAJA
KESK 21, VARNJA

AVATUD:
JUUNI-AUGUST
REEDE-PÜHAPÄEV
12.00-17.00

KOLKJA LASTEAED-PÕHIKOOL
ЖДЕТ УЧАЩИХСЯ С 1 ПО 9 КЛАССЫ
НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД

НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ

Мультикультурность
сохранение родного языка,
культуры и традиций
старообрядцев
уроки духовного развития

Дигитехнология
роботика
программирование

Языки
1 класс - varane keelekümblus 100% обучение на эстонском
языке, со 2 класса-русский язык
как родной
2-9 классы - предметы на
эстонском языке до 60%
изучение английского языка со 2
класса

PAADI
RENT

ПОДДЕРЖКА УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
КРУЖКИ ПО
ИНТЕРЕСАМ:
РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
ХОР "RUSALIA"
ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
КУЛИНАРИЯ
TEHNOLOOGIARING
LOOVUS JA DISAIN
LOODUSRING

KOOLIBUSS:
Знакомство
со школой:

ОБУЧЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАНИРОВАНИЕ
КАРЬЕРЫ
LIIKLUSKASVATUS

Kallaste-Kolkja - 08.00
Kolkja-Kallaste - 13.00; 15.00
KOLKJA.EDU.EE
KOOLI FACEBOOK

Дополнительная
информация:

интегрированные
уроки
музейные уроки
тематические недели
проектное обучение
мероприятия
экскурсии
сотрудничество с
другими школами

Koosa-Kolkja - 07.30
Kolkja-Koosa - 14.00
+372 5300 5130
info@kolkja.edu.ee

Mesi tare
kodumaja
Kesk 105, Varnja
+372 5805 0201
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UUED VALLAKODANIKUD

PALJU ÕNNE!

LOREEN
KASEKÄND
13.04.2021
Alatskivi piirkond
DANIIL PLUKK
27.04.2021
Peipsiääre piirkond

MAIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED

NICOL PERTSEVA
29.04.2021
Koosa piirkond

70 GEORGI ŠLENDUHHOV

MILANA
KEREKETKINA
10.05.2021
Alatskivi piirkond

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

70 VALERI MOROZOV
70 GALINA ŠLENDUHHOVA
70 ZOJA LUPTOVA
70 JELENA PLEŠANKOVA
70 AKULINA BAŠKIROVA
75 ERIK ALLAN STELLBERG
75 ALEKSANDER ŠARAPOV
80 HELLE-MALL KÕIVISTIK
80 SVETLANA KIHVA

KUULUTUSED
Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega
Tel 5618 9517
joosep.sepp@mail.ee

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

VARA BRIGITTA KIRIKUS
Pühapäev, 13. juuni kell 12 jumalateenistus
Pühapäev, 20. juuni kell 12 Vara Brigitta koguduse
kalmistupüha
Arvestada tuleb võimalike piirangutega
seoses jumalateenistuste ja kiriklike talitustega.
Palume jälgida Vara Brigitta koguduse Facebooki lehel.

Pärjad, leinaseaded, kirstu-ja urnikaunistused
Lilleseaded pulmadeks
Kimbud sünnipäevaks ja muudeks tähtpäevadeks
Valik lõikelilli ja potililli kohapeal saadaval

Helista ja telli 5842 1721
Florist Kaja Aasjõe

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

Vinged elektrirollerid ja
mootorrattad 100 km sõitu
ainult 0,5€ eest elektrit.
Vaata lähemalt veebilehelt
www.supersoco.ee
Võimalus proovida sõidukeid
Kassisilma 6, Tartus Motohobi
motokeskuses.
Autoromude tasuta äravedu ja
registrist kustutamine.
Tel 5370 2052.
Sanitaartehnika kauplus
www.dr-sanitaartehnika.ee
WC-potid, segistid, valamud,
radiaatorid, pumbad kaevu jne.
Kiire EPOOD avatud 24/7
D.R. Sanitaartehnika aadress:
Lembitu 6, 50406 Tartu
Tel 740 9142.
Kokora Kandi Külaselts rendib
välja ruume sünnipäevadeks,
seminarideks, koolitusteks.
Olemas vajalik tehnika ja
kööginurk. Info tel 5684 5020.

80 LJUBOV PÄRN
81 MAI AUN
81 VERA KODAS

81 ALEKSANDRA
PONOMARJOVA
81 LEIDA REIMANN
81 ENNO OTS
82 LIVIA KAJAK
82 ELNA MÜÜRSEPP
83 AINO ISAAK
83 ELSA HÄRMS
83 LEONID LEVITSKIY
84 KALJU ROOSE
84 JÜRI JUURSALU
84 MAIE PALUOJA
84 MALLE KATSAN
85 GALINA KUKINA
85 HILLE REIN
86 TIMOFEI TÕSJATŠNIKOV
86 ANNA KOMISSAROVA
86 LEILI ARAMATOVA
87 ZOJA KUTKINA
87 IRINA JUŠINSKAJA
87 GLIKERIA MIHHAILOVA
89 ZOJA RÕKOVA
90 ENDLA JÕGI
92 HELGI ALLA
97 MAIMO LOOG
99 MEINHARD VILLIK
Juunikuu sünnipäevalastel, kes ei
soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
4. juuniks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

Kadrina mõisa

Pullitall

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
APRILL/ MAI 2021
TIIT METSA

ÜLLE JASINSKI

09.07.1951–28.04.2021

02.05.1939–01.05.2021

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

