Peipsiääre
teataja

Alatskivi matkarada 45
Alatskivi matkarajal on
sünnipäev - Tartu Riikliku
Ülikooli (TRÜ) 16. mai 1975
häälekandjas on üle kahe
lehekülje artikkel „Alatskivi
looduse õpperada“. Artikli
sissejuhatuses kirjutatakse „Tartu Riikliku Ülikooli
geograafide üks iseloomulikke töösuundi viimasel
aastakümnel on olnud looduse õpperadade projekteerimine. Selle metoodilise
printsiibiga lahendatakse nii
teatava piirkonna igakülgse
tutvustamise kui ka maastiku
kasutamiskoormuse reguleerimise ning kaitse ülesanded.
Nõnda siis luuakse uus looduse õpperada ka 18. mail,
ülikooli looduskaitsepäeval
Alatskivil.“
Ajalehes avaldatud raja
kirjelduse oli koostanud
Kutsekeskkooli nr. 5 (asus
Kallastel) direktori asetäitja
õppe- ja kasvatusalal, Eesti
Looduskaitse Seltsi vabariikliku juhatuse liige Erich Uibu.
Fotod pärinesid Hillar Uusilt.
Raja loodusesse viimist kavandas terve komisjon, mille
töös arvestati eriti Tartu

üliõpilaste looduskaitseringi aseesimehe Juhan Voisti
kogemusi. Kogu materjali oli
viimistlenud TRÜ keskkonnakaitse komisjoni esimees
Jaan Eilart. Tehnilisi muresid aitasid lahendada Tartu
metsamajand ja Alatskivi
sovhoos.

Pühapäeval, 18. mail, oli korraldatud tähelepanuväärse
päevakavaga TRÜ looduskaitsepäev:
1. Hommikune linnulaulu
praktikum (juhendavad E.
Mändla ja J. Maran), väljasõit
kell 7 peahoone eest.
2. Sõit looduskaitsepäevale
(kell 8 peahoone eest).
3. Maastikuhoolduse tööd ja
looduse õpperaja väljaehitamine Alatskivil ning Rupsil
(kell 9–12.30).
4. Looduse õpperaja läbimine (kell 12–14). Kevadtaimede praktikum Lokuta mäel
(punkt nr 16), juhendab prof
V. Masing.
5. Kogunemine Hirveaeda
(punkt nr 19) ja lõunaeine
(kell 14–15).

Lästeniidu mägi 2020.

Lästeniidu mägi 1969. Foto võetud Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli looduskaitse raportist.
6. Looduskaitsepäeva kokkutuleku avamine (kell 15)
– rektor prof A.Koop.
7. Mälestushetk Alatskivi
vabastajate monumendi juures ning Juhan Liivi ja Laksi
Tõnise kalmudel.
8. Luule- ja muusikaprogramm.
9. Kokkutuleku lõpetamine (prorektor H. Metsa ja
T. Koldits).
10. Tagasisõit Tartusse (kell
18). Teel tutvutakse Koosa
keskuse maastikuhooldusega,
Sookalduse kollaste nartsisside naturalisatsioonikohaga ja
Väägvere tammega.
Kaasas ajalehes avaldatud
raja skeem ja kahekümne kolme punkti kirjeldused, mindi
hommikupoolikul esmakordselt rada läbima. Õpperaja
üldine lähe oli Alatskivi südames, raja pikkus oli umbes 6
km ning selle läbimiseks kulus
2–3 tundi.
45 aastat tagasi, kui ei olnud veel avardunud võimalused välisturismiks, oli loodusesse märgitud rada praktilise
väärtusega Alatskivi-kandi
loodus- ja kultuuriloo tutvustamisel nii õpilastele kui ka
oma maa huvilistele. Paaril
aastakümnel oli traditsiooniks
looduskaitsepäeva tähistada
Alatskivi looduskaitsealal ja

-rajal korrastustöödega. Elu
külades aitas kaasa raja ja
selle lähiala säilimisele avatud maastike ning niitudena
– heinategu ja karjatamine
hoidsid korras kullerkupu-,
nurmenuku- ja pääsusilmaniidud, paju ja lepp olid tõrjutud
ning kobras ei leidnud omale
sobivat elupaika. Viimasel ajal
oleme asunud otsima oma
kadunud vaateid ja kooslusi,
kuid nii mõnigi omaaegne
imetlusväärne rajaosa on
kadunud võssa. Alatskivi looduse õpperada on lühenenud
1,5 km võrra – Lästeniidu
mäe kaunid kased ei kuulu
enam ametlikult raja juurde,
ent üksikule uitajale on kitsas
metsarada 30–40 m laiusel
vallseljakul avastamist väärt.
Aastakümnete jooksul on
olnud entusiaste, asutusi ja
organisatsioone, kes oma võimaluste piires on hea seisnud,
et huvilised Alatskivi rajale
tuleks ja rahulolus lahkuksid.
Täna kuulub Alatskivi matkarada Peipsiääre vallale.
Aastatel 2009–2017 hooldas
Alatskivi matkarada vastavalt RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) ja valla
vahelisele koostöölepingule
Alatskivi vald. Alates maist
2019 kuulub matkarada

Algne raja skeem, foto võetud Juhan Liivi nim Alatskivi kooli
looduskaitse raportist.
Peipsiääre vallale, kes korraldab ka selle hooldust.
2011. aastal tellis RMK OÜlt Minnoli Alatskivi matkaraja
rekonstrueerimise projekti.
Projektist lähtudes ja KIK-i
(Keskkonnainvesteeringute
Keskus) toetustel ehitati 2012.
aastal uus Turbasild (Valgesild) ja 2015.aastal lossi mäenõlvale puutrepp. Need olid
kaks kõige mahukamat ehitustööd matkarajal, millistele
lisaks on rajatud puhkekoht
kahe varjualusega, välikäimla,
grillialused, rekonstrueeritud
Lambasild, linaleotiigi läheduses olev puusild ja parandatud
laudteid.
2019. aastal paigaldati
matkarajale uued laudteed.
Lauamaterjal lõigati matkaraja ääres kasvanud metsakuivadest kuuskedest. Samuti
paigaldati uued suunaviidad ja
metsaalused puhastati võsast.
2020. aastal täideti matkaraja niiskemad kohad puukoore multšiga, mis teeb rajal

liikumise mugavamaks. Selle
aasta aprillis rajati valgustus
Alatskivi alevikust kuni Turbasillani.
Tänu RMK-le, KIK-ile ja
endisele Alatskivi vallale, kes
korraldasid ja leidsid vahendeid matkaraja rekonstrueerimiseks ning hoolduseks.
Matkarada on läbitav igal aastaajal; muutunud populaarseks sihtkohaks koolilastele,
peredele, sõpruskondadele
ja loodusest tõsisemalt huvitujatele. Raja külastatavus on
viimastel aastatel märgatavalt
tõusnud, mis on igati rõõmustav ning annab tunnistust,
et 45 aastat tagasi rajatud
Alatskivi matkarada köidab
jätkuvalt nii kohalikke kui
kaugemaid külalisi.
Külastajale oluline info
matkaraja kohta on leitav
www.peipsivald.ee.
Ene Zirk
Maimu Arro
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Peipsiääre valla volikogu istung toimus 29. aprillil
elektroonilises keskkonnas.
Päevakorras oli 18 punkti, millistest olulisematest allpool
lühike kokkuvõte.

Volikogu otsustas võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:

• Alatskivi alevikus Lossi tn 3a kinnistu alghinnaga 7000
eurot;
• Nina külas Kooli tn 20 kinnistu alghinnaga 2000 eurot;
• Tagumaa külas Vahtranurga kinnistu alghinnaga 1000
eurot;
• Virtsu külas Juhkami kinnistu alghinnaga 7000 eurot;
• Vanaussaia külas Oti kinnistu alghinnaga 8000 eurot;
• Särgla külas Jõenurga kinnistu alghinnaga 20 000 eurot.
Volikogu andis nõusoleku Kallaste linnas asuvale Tööstuse
tn 1/Võidu tn 121 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks.
Hoonestusõigus seatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud
slipi rajamiseks. Seda saavad kasutada harrastuskalamehed
paatide veeskamiseks.
Volikogu võttis vastu Peipsiääre valla kalmisturegistri põhimääruse. Põhimääruse olemasolu võimaldab liituda elektroonilise kalmistute andmebaasiga Haudi.

Volikogu otsustas lõpetada osalemise MTÜ-s Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskus, kuna see on majanduslikult ebaotstarbekas.

Vallavalitsuse ettepanekul muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade loetelu – struktuurist kaotati
eraldiseisev sauna kütja ametikoht. Saun kütmata ei jää –
tööülesanded läksid üle sihtasutusele Kallaste Arendus.
Arendus- ja keskkonnakomisjoni esimehe ettepanekul vabastati nimetatud komisjoni liikme kohustustest Merike Järv ja
kinnitati uueks liikmeks Jekaterina Tõlnikova.

Volikogu kinnitas Kallaste linna ja Koosa küla soojamajanduse arengukavad aastateks 2020–2030 ning samuti
Peipsiääre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava 2020–2031.
Kinnitati Vara Põhikooli põhimäärus.

Anti nõusolek Koosa alajaama ja Parrese alajaama kinnistu
omandamiseks.

Volikogus jagas vallavanem infot, kuidas on vallavalitsus
kriisiolukorraga hakkama saanud. Võib öelda, et on hakkama
saadud – nakatunuid oli volikogu toimumise ajaks olnud 3,
avalikes kohtades on juhised ja hoiatavad sildid, millest ka
kõik kodanikud on kinni pidanud. Vallavalitsuse teenistujad
tegid tööd kodukontoris, alates 4. maist on kõik jälle kontoris
tagasi. Avaldati arvamust, et vaatamata riigipoolsetele toetusmeetmetele võiks vallavalitsus veel ka täiendavalt uurida
ettevõtjate olukorda.

Vallavalitsuse istung 22.04.2020
• Väljastati järgmised ehitusload: Kodavere külas
Puhke-Ranna kinnistule puurkaevu rajamiseks, Ranna
külas Lubjamäe kinnistul saunamaja laiendamiseks,
Sassukvere külas Martini kinnistul elamu püstitamiseks, Rupsi külas Paju kinnistul elamu püstitamiseks,
Metsanurga külas Maioru kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks, Metsanurga külas Toomapilli kinnistul
päikeseelektrijaama rajamiseks ja Pusi külas Astangu
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Haavakivi külas
Haavaoja kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks.
• Väljastati osaline kasutusluba Kolkja alevikus Suur
tee 44 kinnistul elamu kasutusele võtmiseks.
• Kooskõlastati Koosa külas Viru kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht ja Koosa külas Tensi kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
• Nõustuti Kauda külas asuva Vana-Koka katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Anti Maanteeametile nõusolek Koosa külas asuvate
Peipsiääre vallale kuuluvate Keskuse ja Haljasala katastriüksuste jagamiseks, maakorraldustööde alustamiseks
ning vajalikeks ehitustöödeks teemaa laiendamise
eesmärgil Koosa keskristmiku ümberehitusel.
• Vabastati üks jäätmevaldaja erandkorras korraldatud
jäätmeveoga liitumisest ja ühel korral jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastamise taotlus.
• Ühel korral määrati huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise toetus.
• Vaadati läbi laekunud avaldused.
Vallavalitsuse istung 05.05.2020
• Väljasta ehitusluba Alatskivi alevikus Päiksi tee
2 kinnistul hooldusravikeskuse tehnosüsteemide
ümberehitamiseks.
• Väljastati järgmised kasutusload: Alatskivi alevikus
Tartu mnt 8 kinnistul kuivati osa kasutusele võtmiseks
ja Kasepää alevikus Kiriku tn 7 kiriku kütteks vajaliku
maaküttesüsteemi kasutusele võtmiseks.
• Nõustuti Alasoo külas asuva Poboli katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Alatskivi alevikus asuva Vanamõisa katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks ning
määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.

Valla teede olukord teeb murelikuks

Jaako Lindmäe
Peipsiääre vallavolikogu esimees

TEATAJA

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

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

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

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

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
JUUNIS 2020

Peeter Kiuru
Peipsiääre abivallavanem

Täpsemalt saab volikogu istungit puudutava materjaliga
tutvuda valla kodulehel.

PEIPSIÄÄRE

• Nõustuti Koosalaane külas asuva Tuksova katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
•Nõustuti Nina külas vaba metsamaa maatükkide
erastamisega. Määrati katastriüksuse koha-aadressiks:
Tartu maakond Peipsiääre vald Nina küla Suurekivi ja
Väiksekivi.
• Ühel korral pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.
• Kuulutati välja Anna Haava nim Pala Kooli direktori
ametikoha täitmiseks avalik konkurss ajavahemikul
06.05.2020 kuni 21.05.2020.
• Ühel korral otsustati hoolduse lõpetamine, kahel
korral jäeti rahuldamata sotsiaaltoetuse taotlus.
• Tunnistati vastavaks avatud hankemenetlusega hankes „Kohalike teede remonditööd“ II osa pakkujate
AS Eesti Teed, AS TREV-2 Grupp, AS Tariston ja OÜ
Moreen pakkumused, kui hanketingimustes esitatud
pakkumuse nõuetega kooskõlas olevad pakkumused.
Tunnistati avatud hankemenetlusega hankes „Kohalike
teede remonditööd“ II osa edukaks pakkuja OÜ Moreen vastavaks tunnistatud pakkumus, kui madalaima
maksumusega pakkumus kogumaksumusega 70 000
eurot ilma käibemaksuta. Jätta hankemenetlusest
kõrvaldamata ja kvalifitseerida edukaks tunnistatud
pakkumuse esitanud pakkuja OÜ Moreen, kellel on
kontrollitud menetlusest kõrvaldamise aluste puudumine ning vastavus hankes seatud kvalifitseerimistingimustele.
• Otsustati korraldada riigihange „Teede pindamine“
avatud hankemenetlusena.
• Tunnistati vastavaks avatud hankemenetlusega
hankes „Kohalike teede remonditööd“ I osa pakkujate
AS Eesti Teed, AS TREV-2 Grupp ja OÜ Moreen pakkumused, kui hanketingimustes esitatud pakkumuse
nõuetega kooskõlas olevad pakkumused. Tunnistada
nõuetele mittevastavaks AS Tariston pakkumus. Tunnistada avatud hankemenetlusega hankes „Kohalike
teede remonditööd“ I osa edukaks pakkuja OÜ Moreen
vastavaks tunnistatud pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus kogumaksumusega 103 950 eurot
ilma käibemaksuta. Jätta hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseerida edukaks tunnistatud pakkumuse
esitanud pakkuja OÜ Moreen, kellel on kontrollitud
menetlusest kõrvaldamise aluste puudumine ning
vastavus hankes seatud kvalifitseerimistingimustele.
• Tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse
24.03.2020 korraldus nr 146 „Meetmete rakendamine
koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks“ ja
27.03.2020 korraldus nr 147 „Meetmete rakendamine
koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks“.
• Vaadati läbi laekunud avaldused.

Vallavalitsusele on
laekunud pidevalt halbade teeolude kohta
murelike vallakodanike
kaebusi, eriti selle aasta
talvel ja kevadel. Teed
olid aukus, porised ja
kohati raskesti läbitavad.
Teatud perioodil, kui
teed muutuvad väga niis-

keks, ongi teed väga halvas seisukorras. Üheks
põhjuseks on kindlasti
teega külgneva ala võsastumine. Võsastumise
tagajärjel ei ole tagatud
päikesepaistet ega tuule
piisavat liikumist, mis
võimaldaks teedel kiiremini kuivada.

Võsa ja ka suured
puud kasvavad üldjuhul
teeservast 1–3 meetri
kaugusel, kuid oksad
ulatuvad sõiduteeni,
takistades sellega teehooldustöid. Samuti on
selline olukord ohtlik
vastutuleva sõidukiga
kohtudes, kui tuleb tee
serva hoida aga see ei ole
võimalik, kuna seal kasvab võsa või on segavad
oksad.
Vastavalt Ehitusseadustiku ja määruse „Tee
seisundinõuded“ kohaselt on teega piirneva
maa omanik kohustatud
hoidma korras tee ja tee
toimimiseks vajalikud
rajatised, et oleksid täidetud tingimused ohutuks liiklemiseks.
Kui tee omanikul ei
ole võimalik ise teehooldustöid teha, siis selle

teostamiseks ja kohalikele teedele parema
tulemuse saavutamiseks
tuleks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.
Vallavalitsusel on sel
juhul võimalus tee korrashoid ise tagada.
Ohutut ja turvalist
liiklemist!
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem
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PEIPSIÄÄRE VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK
JA AVALIKUD ARUTELUD
Peipsiääre Vallavalitsus annab teada Peipsiääre valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 30.05.202028.06.2020.
Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:
06.07.2020 (esmaspäev)
• kell 10 Vara teeninduskeskus (Vara keskus, Vara küla)
• kell 13 Koosa rahvamaja (Keskuse, Koosa küla)
07.07.2020 (teisipäev)
• kell 10 Kallaste raamatukogu (Sõpruse tn 4, Kallaste linn)
• kell 13 Pala kultuurimaja (Kultuurimaja, Pala küla)
08.07.2020 (kolmapäev)
• kell 13 Kolkja teeninduskeskus (Suur tee 39, Kolkja alevik)
• kell 16 Alatskivi (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik) (Peipsiääre
vallamaja)
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal
tutvuda Peipsiääre valla kodulehel http://www.peipsivald.
ee/uldplaneeringute-koostamine ja paberil Peipsiääre
Vallavalitsuses (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik), Kolkja
teeninduskeskuses (Suur tee 39, Kolkja alevik), Varnja
raamatukogus (Kesk tn 78, Varnja alevik), Vara raamatukogus (Vara koolimaja, Vara küla), Koosa raamatukogus
(Lasteaia, Koosa küla), Kallaste raamatukogus (Sõpruse
tn 4, Kallaste linn), Pala raamatukogus (Kultuurimaja, Pala
küla), Lümati raamatukogus (Lümatimäe, Lümati küla)
ning Välgi raamatukogus (Välgi, Välgi küla).

Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi aadressil vald@peipsivald.ee või
Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi
alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartumaa.
Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena
Alatskivi, Pala, Peipsiääre ja Vara valla ning Kallaste linna
ühinemisel moodustunud Peipsiääre valla territoorium.
Peipsiääre valla üldplaneeringu eesmärk on kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maakasutuse ja
ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi
Peipsiääre vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna
kujundamine.
Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu
elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud
ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad
üldplaneeringu lahenduses.
Avaliku väljapaneku ajal palume huvitatud isikutel soovi
ja huvi korral teatada, kas on kohti, kuhu oleks vaja uue
taristu või tehnorajatise (maaküttekontuur, sademevee
torustik vms) rajamist või olemasoleva rekonstrueerimist. Uue rajatise rajamise vajadusel tuleb lisada juurde
põhjendus ja täpne asukoht. Samuti palume teatada
miljööväärtuslikest objektidest, mida oleks vaja kohaliku
kaitse alla võtta, et tagada nende säilimine autentsel kujul.
Vektorkujul tuleb andmekihtide väljastamiseks esitada
päring aadressil raimond.voimre@peipsivald.ee

KUIDAS JA MILLISEID JÄÄTMEID TUUA JÄÄTMEJAAMA?
Jäätmejaamas on probleemiks sorteerimata
jäätmete toomine.

Jäätmejaam EI OLE PRÜGILA!
Jäätmejaamas võetakse vastu vaid eelnevalt liigiti
sorteeritud jäätmeid!
Vastuvõetavad jäätmed on:
1. Suuremõõtmelised: vana mööbel, valamud,
WC-potid jne
2. Elektroonikajäätmed- külmkapid, telerid,
arvutid, pliidid, muu elektriline köögitehnika
3. Ehitusjäätmed, sorteerida eraldi eterniit, puit ja
kivimaterjal
4. Ohtlikud jäätmed: saastunud taara, värvipurgid,
taimemürgid, kodukeemia)

5. Erinevad pakendijäätmed: plast- klaas-,
metall- ja kartongpakendid
6. Vanarehvid
7. T ekstiilijäätmed
Jäätmejaamas ei võeta vastu segaolmejäätmeid!
Kui koristuse käigus tekib suurem kogus segaolmejäätmeid, siis on võimalus tellida konteineri lisatühjendus või jäätmevedajaga kokku leppida täiendav
jäätmekoti äravedu või siis viia ise Torma prügilasse.
AS Keskkonnateenused tel 7386700,
tartu@keskkonnateenused.ee
AS Ragn-Sells tel 606 0439 tartu@ragnsells.ee
Torma prügila tel. +372 776 4789
e-mail: info@tormaprugila.ee
Alatskivi jäätmejaam, info tel 510 6713

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
VÕÕRANDAB AVALIKUL KIRJALIKUL
ENAMPAKKUMISEL:
1. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 2-toalise
(krt 2) korteriomandi (56,7m2), registriosa nr 14009850,
katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 5000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot
2. Virtsu külas asuva „Juhkami“ kinnistu, registriosa nr
16801750, katastritunnus 58601:001:0661, suurus 15 556
m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 7000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot.
3. Tähemaa külas asuva „Tünsasalu kinnistu“, registriosa
nr 15306750, katastritunnus 58601:001:0469, suurus
19 644 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1500 eurot.
4. Alatskivi alevikus asuva „Lossi tn 3a“ kinnistu, registriosa nr 161304, katastritunnus 58601:001:0432, suurus
10 448 m2. Maa sihtotstarve ärimaa. Alghind 7000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot
5. Nina külas asuva „Karja tn 4“ kinnistu, registriosa
nr 14895750, katastritunnus 58601:001:0383, suurus 4334
m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 4000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 400 eurot
6. Pala külas asuva „Pärnaõie” kinnistu, registriosa
nr 2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus
3236 m². Maa sihtotstarve üldkasutatav maa. Alghind
2000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot
7. Punikvere külas „Lepa“ kinnistu, registriosa nr
2940235, katastritunnus 57601:002:0205, suurus 2,39
ha. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 7000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot
8. Assikvere külas „Vahtramäe“ kinnistu, registriosa nr
2758535, katastritunnus 57602:001:0118, suurus 5896
m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot
9. Särgla külas asuva „Jõenurga“ kinnistu, registriosa
nr 13152750, katastritunnus 58601:001:0229, suurus 5004
m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 20 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 2000 eurot.
10. Kargaja külas asuva „Viira“ kinnistu, registriosa
nr 14583250, katastritunnus 58601:001:0391, suurus
10 525 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
11. Põldmaa külas asuva „Uue-Lombi“ kinnistu, registriosa nr 4845904, katastritunnus 86101:001:0080, suurus
12 406 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 25 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 2500 eurot.
12. Vanaussaia külas asuva „Oti“ kinnistu, registriosa nr
17180850 katastritunnus 58601:001:0678, suurus 12 205 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 8000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 800 eurot.
13. Nina külas asuva „Kooli tn 20“ kinnistu, registriosa nr
16850350 katastritunnus 58601:001:0656, suurus 2777 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 2000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 200 eurot.
14. Tagumaa külas asuva „Vahtranurga“ kinnistu, registriosa nr 16789450 katastritunnus 58601:001:0660, suurus
4235 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 1000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 100 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB
Pangas enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele
30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste
kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus
Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik,
Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Õpetajate krt
2” , „Juhkami”, „Tünsasalu“, „Lossi tn 3a“, „Karja“ , „Pärnaõie“, „Lepa“,
„Vahtramäe“, „Jõenurga“, „Viira“, „Uue-Lombi“, „Oti“, „Kooli tn 20“ või
„Vahtranurga“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni 2020
kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15.
Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti
osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul
volikirja. Pakkujal on kohustus tutvuda enne pakkumuse esitamist
müüdava varaga.

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566
Kalmar Raudsepp tel. 515 4875
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Teistmoodi kevad Sibulateel.
Mida toob suvi?

Olematu talv ning külastajatest tühi kevad on
Sibulatee ettevõtjate tulu
vägagi raputanud. Ära on
jäänud külastused, sissetulek langes paljudel täiesti
olematuks. Siiski on hea
näha, et kriis võib olla alguseks millelegi uuele ja nii on
ka mitmed ettevõtjad meie
kandis kasutanud aega hoopis ehitamiseks, remondiks,
uute teenuste loomiseks.
Mida uut pakutakse?
Kadrina mõis on lõpetamas oma kolmanda korruse
ehitust, kuhu tuleb viis lisatuba. Koos kämpingutega
mahub nüüd Kadrina mõisasse ööbima 65+ inimest
ehk Pullitall ja Lühikese
Mehe kõrts saavad võõrustada suuremaid üritusi.
Samuti on kämpinguplatsil
valmis hommikusöögimaja
ja käreda leiliga saun.
Kodavere pärimuskeskuses saab varsti valmis
Ko d ave re ke e l e n ä i t u s
ning siseõues on üritusteks kerkinud suur terrass.
Liivi muuseum kutsub aga
õueluule näitusele, kus saad
külastajana oma nutiseadmega leida üles luulenurgad.
Virgurid, kes maitsvaid
koduküpsetisi pakuvad,
plaanivad suvel aeg-ajalt
avada oma kodukohviku,
kus pakutakse möödujatele
soojasid pirukaid ja maitsvaid kooke.
Talve lõpus andis teada
Kargaja Kuke saun, et on
valmis külalisi võõrustama.
Kaks sauna, tiik, lõõgastusruum ning ööbimiseks ka

kämpingud ootavad saunalisi Vanaussaia külas.
Tõeline uuendamine on
aga käsil Varnjas ja Kolkjas.
Mesi Tare pakub lisaks oma
Mesi spaale sel suvel ööbimisvõimalust kahes uues
lisanduvas majutuspaadis;
hoolas töö käib ka Samovarimajas, mis renoveerimisjärgselt hakkab võõrustama
külalisi kui samovaride
muuseum ning teekultuuri
majake. Peaaegu et Samovarimaja naaber, Voronja
galerii, avab oma traditsioonilise suvenäituse, mille
kuraator on Vahur Afanasjev ning avatakse ka näitus
saunamajas. Esimest korda
rullub külaliste ees lahti ka
Voronja skulptuuride aed,
kuhu selleks suveks saavad
esimesed skulptuurid paika, aga mis oma täissuuruse
saab 2024. aastaks kui Tartu on kultuuripealinn.
Peipsimaa külastuskeskus Kolkjas jätkab oma
eesmärki ehk tutvustab
siinset käsitööpärandit.
Avatakse lubokiõu ning
uus sepikoda. Uus, kohalikku käsitööd müüv e-pood,
on juba avatud. Toimuvad
mitmed käsitöö õpipäevad.
Uue sündmusena tuleb külastuskeskuse kalendrisse
lubokipäev, 14. juunil, mis
külastuskeskuses avabki
hooaja.
Sibulateel toimuvad
ikkagi mitmed traditsioonilised sündmused, veidi suuremad sündmused saavad
toimuda alates juulikuust.
Nii on ikka plaanis juuli
alguses Ranna puhkebaa-

Sel aastal toimub 22. augustil kolmas Elva Elamusfestival ning oodata on varasemast palju rohkem. Nimelt
laieneb festivali programm ning sel korral tutvustavad
peale Elva valla ettevõtjate oma tooteid ja tegevusi
kõik Tartumaa valdade loomemajandusega tegelevad
ettevõtted.
Sibulatee puhvetite päev 2019

sis Tõnis Mäe kontsert,
Kolkjas Rääbu päev jne.
Alatskivi vanavaralaat kolib sel aastal septembri
algusesse. Alatskivi lossis
tuleb kordamisele eelmise
suve etendus „Kui seda
metsa ees ei oleks“. Küll
aga nihkub selleks suveks
planeeritud suveetendus
"Serafima+Bogdan" järgmise aasta suvesse, sest
2+2 reeglit täita on ülimalt
keeruline.
Viiendat korda toimub
Sibulatee puhvetite päev,
sel aastal 12. septembril.
Just nüüd on õige aeg anda
teada oma soovist avada
kodupuhvet. Kui sul on tubli
meeskond, köögiosavus,
soov külalisi võõrustada,
siis arutage plaanid läbi
ja andke teada. Puhvetite
osalussoove ootame kuni
20. juunini. Rohkem infot:
https://www.sibulatee.ee/
uudis/sugisene-puhvetitepaev-ootab-osalejaid/

Oleme algust teinud ka
piirkonna ettevõtjate andmebaasi loomisega. Ikka
seetõttu, et soodustada
kohalikku tarbimist: miks
minna kauba järele Tartusse või tellida teenust
Tallinnast kui meil endil on
siin osavad inimesi ja häid
tooteid. Info oma ettevõtte
registreerimise kohta ning
andmetabel: https://www.
sibulatee.ee/uudis/sibulatee-ettevotjate-baas/
Info meie piirkonnas
toimuvate sündmuste ja
teenuste kohta, ning samuti
info kui valitseva olukorra
tõttu muutuseid plaanides
tuleb, leiad www.sibulatee.ee

Oleme võrgutatud!

ERITEADE:

Ööl vastu 18. maid lõppes Eestis eriolukord,
piirangud hakkavad leevenema samm-sammult
Tallinn, 16. mai 2020
Valitsus kiitis e-istungil heaks otsuse, millega lõpetatakse pühapäeva keskööl 17. mail eriolukord Eestis. Seoses sellega kuulutatakse kehtetuks vastavad valitsuse ja
eriolukorra juhi korraldused. Eriolukorra ajal kehtestatud
piirangud samm-sammult leevenevad ning need viiakse
üle uutele juriidilistele alustele. Kehtima jääb ka kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel. Eriolukorra lõppedes
kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.
Valitsus otsustas lõpetada eriolukorra, tuginedes COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku langustrendile
Eestis, mida kinnitab nii valitsuskomisjoni nõustav COVID-19 tõrje teadusnõukoda kui terviseamet.
Vajadus eriolukorda pikendada on langenud ära ka
seetõttu, et asjakohaste seaduste muutmisega tagati nii
valitsusele kui ka valitsusasutustele piisavalt tõhusad
võimalused vajadusel taas COVID-19 haiguse levikut
takistavaid meetmeid operatiivselt vastu võtta.
„Tänu meie inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule
käitumisele on Eestis võimalik selle nädalaga eriolukord
lõpetada. Meie kõigi ühine pingutus lubab meil naasta tavapärasema elukorralduse juurde,“ ütles peaminister Jüri
Ratas. „Samas peame me jääma valvsaks, et ka edaspidi

Kolmas Elva Elamusfestival kutsub külla
Tartumaa loovettevõtjaid

mitte kaotada kontrolli viiruse leviku üle. See tähendab, et
eriolukord küll lõpeb, kuid mitmed piirangud jäävad veel
kehtima. See on hädavajalik, et hoida ära haigestumiste
uus laine,“ rõhutas peaminister.
Ühtlasi kutsus peaminister inimesi üles mitte kaotama
valvsust COVID-19 puhangu ohu ees. „Valitsus kinnitas
tänasel istungil eritingimustega leevendused, mis pärast
eriolukorda samm-sammult kehtima hakkavad. Olgem
jätkuvalt vastutustundlikud, et me neist loobuma ei
peaks. Väga oluline on kinni pidada 2+2 reeglist, selleks
et kaitsta Eestit COVID-19 puhangu ohu ja uute piiravate
meetmete eest.“
Istungil vastu võetud otsuse kohaselt tunnistati kehtetuks eriolukorraga seotud Vabariigi Valitsuse korraldused
nr 76, 77, 80, 97 ja 106.
Kehtima jäävad piirangud taaskehtestatakse valitsuse
uute korraldustega, mis kiideti samuti tänasel istungil
heaks. Anname neist teada niipea kui võimalik.
Massiteabevahendite valdajad peavad avaldama
eriolukorra lõpuga seotud korraldused. Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab need massiteabevahendite
valdajatele ametliku teavitusega.

Elva Elamusfestival on kogu päeva toimuv mess koos
selle juurde kuuluva meluga, kus Tartumaa loomemajandusega tegelevad ettevõtted pakuvad elamusi, korraldavad
töötube ning tutvustavad seeläbi oma tooteid ja teenuseid.
Festivalile on oodatud osalema kõik loomemajandusega
tegelevad ettevõtted, kes tegelevad arhitektuuri, disaini,
etenduskunstide, filmi, kirjastamise, kultuuripärandi ja
käsitöö, muusika, meelelahutustarkvara ning reklaami
valdkondades. Oodatud on ka kõik teised elamusi pakkuvad tegijad (sh maitseelamuste pakkujad) ning ettevõtted,
kes töötavad tihedalt koos teiste loomeettevõtetega (sh
turismiteenuste pakkujad). Elva elamusfestival loob suurepärase võimaluse turunduseks ja loomeettevõtete laiemaks
tutvustamiseks.
Peale ettevõtjate messi toimub laste- ja noorteala
huvitegevuse mess, kus tutvustavad erinevad Tartumaa
spordiklubid, noortekeskused huvikoolid jt oma huvitegevuse võimalusi. Lasteala on selle üks osa, mis paikneb Elva
laste- ja perekodu hoovil ning sinna planeeritakse tegevusi,
mis on suunatud eelkooli- ja algkooliealistele lastele ning
nende vanematele. See annab võimaluse tutvuda erinevate huvitegevuse võimalustega nii Elva vallas kui ka mujal
Tartumaal. Näiteks tutvustab seal oma tegevusi töötubade
kaudu Elva huviala- ja koolituskeskus. Kindlasti on sel alal
ka lastele mõeldud atraktsioonid, näomaalingud ja palju
muud põnevat. Lasteala on avatud kell 11–15.
Noorteala tegevuste eest hoolitseb Elva valla noortevolikogu koostöös Tartumaa noorsootöötajatega. Noored
saavad osaleda erinevates töötubades, tutvuda erinevate
vaba aja veetmise võimalustega ning peale selle on rannaalale koondatud sportlik-meelelahutuslikud tegevused.
Noortelaval astuvad üles noored kogu maakonnast.
Elva Elamusfestivali messilaval saab näha valdade kontsertprogrammi. Samuti korraldatakse messil konkursse ja
võistlusi. Mess kestab kella 13st 18ni, misjärel algab õhtune
kontsertprogramm Verevi järve rannaplatvormil. Õhtuse
kontserdi peaesineja on Svjata Vatra ning õhtu lõpetab
ilutulestik.
Taas toimub eelmisel aastal menukaks osutunud külastajamäng Bingo, mille osalejate vahel loositakse välja
auhindu. Mess on kõigile tasuta!
Kõik Peipsiääre valla ettevõtjad, kes soovivad messil
osaleda, võtke ühendust kultuuritööspetsialist Reet Kruubiga, tel 525 0987, reet.kruup@peipsivald.ee
18. juunil 2020 möödub
115 aastat tänaseni maailma
klassikalise muusika tippu
kuuluva helilooja EDUARD
TUBINA sünnist praeguse
Kallaste linna põhjapiiril
asunud Pärsikivi talus.
Sellel aastal jäävad kavandatud sünnipäevasündmused küll ära, kuid Tubina muuseum Alatskivi lossi
2. korrusel on juba 12. maist
huvilistele taas avatud.
Aasta tagasi andsid Eduard Tubina sünnipäeva puhul
lummava ning kõrgetasemelise kontserdi üks armastatumaid
noori pianiste Eestis Johan Randvere ja vioolamängija Petra
Vahle (Rootsi/Šveits).
Foto: Laura Lillepalu-Scott
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Distantsõpe Alatskivil
Juhan Liivi nimelises
Alatskivi koolis on juba
pikemat aega praktiseeritud digipädevuste arendamist nii õpetajate kui
ka õpilaste seas. Õppeaasta alguses alustasime
kogu kollektiiviga HITSA
Digikiirendi koolitustega, mis päädis ootamatult mahuka “praktikaga”
märtsi lõpus välja kuulutatud eriolukorras.
Kui varemalt said õpetajad samm-sammult oma
teadmisi ja oskusi koolitustel täiendada, kolleegilt nõu
küsida, kogemusi vahetada
ning pärast tunde näpunäiteid jagada, kuidas digiteadmisi õppetöös kasutada,
siis sel korral tuli kõik oma
teadmised ja oskused mängu panna ning kogu aine
õppetöö ümber mängida

e-õppe raamistikku: 100%
ja kohe.
Väga operatiivselt saime
veebikoosolekutel plaani
paika ning õpetajad asusid
tööle. Kaardistasime pered,
kes vajasid lisaarvutit ning
laenasime need koolist või
abistas vallavalitsus.
Tean, et mujal Eestis oli
probleemiks liialt mahukas
kodutööde maht ning igapäevaselt ülesannete esitamine kindlateks kellaaegadeks. Süsteemid jooksid
kokku ning peredes, kus oli
mitu last, ei olnud võimalik
mitmel lapsel olla samadel kellaaegadel tundides
ning ülesandeid esitada.
Meie leppisime kohe algselt
kokku, et tööde tähtaeg on
iga nädala lõpus. Õpetajad
tegid videotunde, vajadusel
individuaalnõustamisi ning
esitasid oma ülesanded

veebi teel. Küsisime ka lastelt ning vanematelt tagasisidet, et probleemkohti
lahendada.
Siinkohal suur au ja kiitus õpetajatele operatiivse
koostöö ning kiire reageerimise eest! Nende töö on olnud hetkel topelt mahukas.
Täname väga ka oma
lapsevanemaid! Igas peres
ei olegi õppimine möödunud valutult: lapsed vajavad
selgitustööd ning juhendamist kodudes rohkem,
kui pole õpetajat kõrval.
Loomulikult ei ole seda võimalik kõike üksinda teha
ja võite olla uhked, kes te
andsite endast parima.
Me oleme väga tänulikud, et distantsõpe on möödunud suuremate probleemideta ja ettekirjutusteta.
See ongi suuresti meie lap-

sevanemate, õpetajate ja
laste koostöö viljaks.
Kõige suurem murekoht
võib-olla ongi (nii meil kui
ka mujal Eestis) n-ö kadunud lapsed, kes on distantsõppest eemaldunud ning
kelle peredega pole kontakti saanud. Siinkohal tuleb
tänada Peipsiääre valla sotsiaalosakonda, kellega teeme tihedalt koostööd ning
kelle koormus on samuti
eriolukorraga märgatavalt
kasvanud.
Soovime koolipere poolt
jõudu ja jaksu õppeaasta
lõpetamiseks! Veidi veel
pingutamist ja sotsiaalset
distantsi, et suvevaheaja
saaks mõnusamalt vastu
võtta!
Madli Põldoja

Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli õppejuht

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja
omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla
2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb
taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
Kes saab toetust taotleda?
• Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri
poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla
2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda
saab kontrollida KIKi kodulehel olevast otsingumootorist.
• Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva
kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei
tohi olla juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
• Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks
või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie
aasta jooksul ei rajata.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule
vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Kui suur on toetus?
• Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest
maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest.
Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.

Kui kaua saab toetust?
• Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde
tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega
on kõige hilisem aeg taotlust esitada, et jääks aega ka
kaevetöödeks (eeldusel, et vooru eelarve pole varem
täitunud) jaanuar 2023. Vooru eelarve on 17 miljonit
eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega
kaetud ca 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
• Taotleda on võimalik:
1) E-toetuse keskkonnas,
2) KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on
võimalik saata KIKi e-posti (info@kik.ee) või posti teel
(Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust
alates juunikuust täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 6 274 171.
• Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada
vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust,
kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
• Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse
puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
• Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse
volituse abil.
• Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul
pärast positiivse otsuse saamist.
Kust leiab lisainfot?
Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt.
Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer
(kadri.haamer@kik.ee, 6 274 183).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Läbitud kilomeetrid metsarajal.
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Foto Merli Katsan

Vara põhikooli õpetajate
„Looduse kilomeetrid”
Maikuus on õpetajaid haaranud liikumise väljakutse ehk meie õpetajad loevad iga päev looduse kilomeetreid ja peavad arvestust, kes nädala jooksul kõige
aktiivsem liikuja on olnud. Liikumise väljakutse esitas
Eesti Koolispordi Liit. Põhiliselt liigutakse ikka jalgsi ja
ratastel. Distantsõppe ajal õpetajatöös tajud ruttu, et
väsimus ja teinekord ka ideede nappus on pärast pikki
tööpäevi arvuti ekraani taga kerged tulema. Kõndimisega saab ennast peale tööpäeva lõppu töömõtetest ja
seal toimunud olukordadest maha laadida, mõtteid
korrastada ja uusi ideid otsida. Eriti hea on liikuda
loodusradadel, sest loodusel on alati positiivne mõju
inimese vaimsele tervisele. Liikumine mitte ei väsita,
vaid annab palju energiat juurde ning on positiivse
enesetunde alus. Igas aastaajas on looduses liikudes
midagi ilusat, mida tasub alati nautida.
Õpetajad naudivad liikumist erinevates kohtades.
Igaühel on kujunenud välja kindlad liikumistrajektoorid ja oma lemmikrajad. Pigem valitakse oma kodule
kõige lähemad rajad. Liigutakse enamasti üksi või
koos pereliikmetega. Raja pikkus valitakse ikka enesetunde järgi. Põhilised liikumisteed on metsarajad,
kergliiklusteed, kruusateed, matkarajad, pargid ja jõe
äärsed alad. Liikudes on kohtutud erinevate loomadega: metskitse, orava ja jänesega, kuulatud linnulaulu,
jälgitud ümbritseva looduse järkjärgulist tärkamist
ning uuritud kala näkkamist.
Liikumise väljakutse on toonud õpetajate ellu väga
palju elevust. Inimesed on märganud, kui vähe nad
tegelikult liiguvad. Väljakutsega liitujad on iseendas
vahel pettunud, kui avastavad, et tõepoolest liigutakse
väga vähe. Aga iga päev suudad veidi rohkem kui eile.
Kindlasti ei ole mõeldav, et kõik hakkaksid nüüd regulaarselt liikuma. Tahe oma füüsilise vormi eest hoolt
kanda peab tekkima sisemiselt, mitte käsukorras. Küll
siis leiab selleks ka võimaluse.
Sellegipoolest on aeg iseendale värskes õhus ja
mõõduka füüsilise koormusega kahtlemata mõnus
ning ohverdusi väärt – soovitame kõigile vähemalt
10 000 sammu teha iga päev, ka pärast maikuu väljakutse lõppu! Mõnusat liikumist looduses kõigile!
SIGNE TENNISSON

Vara põhikooli õpetaja

Pala mälumängurite jätkuv edu
Pala koolis on aastaid tegutsenud mälumänguring,
mida juhendab õpetaja Liina Ainsalu. Kõrgeid kohti
maakondlikel ja üleriigilistel mälumänguvõistlustel
on meie noored varemgi saavutanud. Sel aastal toimunud üleriigilisel XVII koolinoorte meistrivõistlustel
saavutasid meie õpilased Imre Nõmm (9. kl), Kairon
Põldver (9. kl), Rasmus Lille (9. kl) ja Matthias Värv (7.
kl) põhikoolide arvestuses 3. koha. Suured õnnesoovid
mälumänguritele ja õpetajale! Ehk peitub edu taga
lisaks õpilaste tublile tööle ja suurele huvile ka õpetaja
enda eeskuju – Liina Ainsalu on korduvalt ise tulnud
nii Palal kui Peipsiääre vallas mälumängumeistriks.
PALA KOOL
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Juhan Liivi virtuaalsünnipäev tõi publikurekordi

Liivi muuseum tähistas
Juhan Liivi 156. sünniaastapäeva 30. aprillil veebiülekande vahendusel,
mis on järelvaadatav muuseumi kodulehel muusa.
ee. Kui esiotsa kaalusime
pidustused üldse ära jätta,
siis praegu võib rõõmsalt
öelda, et kriisitingimustes
omandatud uusi oskusi
ja käiku lastud uuendusi
tasub järgevatelgi aastatel
rakendada.
Tänavuse Liivi luuleauhinna pälvis Triin Paja
luuletusega „Öö on tume
nagu õdede juuksed”. Auhind – kunstnik Ülle Paapi
valmistatud nahast karjasemärss – jõudis Triin
Pajani seekord küll postiga,

Liivi luuleauhinna laureaat Triin Paja.

ent loodame luuletajat sel
suvel ka muuseumis näha,
võimalik et meie kirjandusfestivalil 22. augustil. Suur
tänu luuleauhinna züriile

koosseisus Kauksi Ülle,
Mart Velsker, Jüri Talvet, Janika Kronberg, Kait Eiland,
Kadi Kivilo ja Tanar Kirs!

32. korda toimunud
koolinoorte etluskonkurss
osutus väga populaarseks.
Kuna enamik eelvoore jäi
eriolukorras pidamata,
andsime kõigile soovijatele
võimaluse video teel osaleda. Konkursist võttis osa 50
õpilast üle Eesti ning kõik
meile saadetud tööd olid
kõrgel tasemel. Peapreemia läks Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient
Uku Pokile (juhendaja õp
Rita Ilves). Tegu on muuseas esimese kahekordse
etluskonkursi laureaadiga
– Uku sai sama tiitli juba ka
aastal 2012! Žürii koosseisus Anu Tonts, Birgit Landberg ja Kaarel Targo andis
välja ka hulganisti eripree-

miaid: Elinor Luik (tabava
karakteri loomise eest),
Grete Koppel (hingestatud
esituse eest), Helemeel
Assmann (selge sõna eest),
Helena Stepanova (õhulisromantilise esituse eest),
Kirke Medri (kevadiselt
värske esituse eest), Maria
Saveljeva (eestikeelse luuleteksti täpse tajumise ja
edasiandmise eest), Ronja
Reemann (lihtsa ja siira esituse eest). Liivi muuseumi
eripreemia läks Karl Filipp
Varresele. Sotsiaalmeedias
toimus tihe rebimine publikupreemiale ning enim
fänne kogusid võrdselt
Evert Kuus ja Minna-Marie Vihmann. Suur-suur
tänu kõikidele osalejatele,

juhendajatele, lapsevanematele ning muidugi
publikule!
Oleks aga lausa patt nii
suurt hulka imelisi Liivilugemisi niisama seisma
jätta. Niisiis otsustasime
teoks teha ammuse unistuse. Praeguseks oleme
juba paigaldanud heliekspositsiooni „Kuule luulet!”
testversiooni muuseumi
õuele. Meie territooriumi
eri punktides nutitelefoniga QR-koode skaneerides
saab iga soovija laste esitatud luuletusi kuulata.
Tulge uudistama!
Mari Niitra

Liivi muuseumi juhataja

Vaatamata eriolukorrale oli emadepäev südamlik ja
meeldejääv
10. mail jõudis YouTube’i
vahendusel meie kodudesse Peipsiääre valla
emadepäeva videokontsert ,,Armsale emale’’,
kus astusid üles valla
lasteaedade, koolide ja
huvikooli lapsed ning
noored. Suur tänu kõikidele esinejatele ja rohkearvulistele abilistele!
Programmi valmimisel
lõi kaasa 114 inimest.
Valla kultuuritöötajad
otsisid oma piirkonnast
esinejad ning lennutasid videokontserdil käest
kätte lillelist paberlennukit, liites valla erinevad
piirkonnad ühte. Lisaks
kultuuritöötajatele lõid
kaasa ka seltsimajade ja
külakeskuste perenaised:
Paula Palmiste (Vara kogukonnakeskus), Merlin
Sooaru (Koosa rahvamaja), Svetlana Podgornaja
(Kolkja rahvamaja), Reet
Kruup (Alatskivi), Inge
Rebane (Kokora külakeskus), Margit Soieva (Pala
kultuurimaja), Helgi Vaga
(Assikvere seltsimaja) ja
Jekaterina Tõlnikova (Kallaste).
Täname kõiki esinejaid
südamlike ja armsate etteastete eest: Birke Kaasik,
Tuuli Täpsi, Ron Robin
Perve, Markus Kadaste,
Irene Lillemäe, Inriid Leini, Alina Anohhina, Sofia
Kruglova, Anastassia Kruglova, Robert Elken, Mia
Charlot Peedo, Kaily Eliise
Peedo, Nora Olivia Peedo,
Hella Niitra, Anett Rajaste,
Karmen Kuusik, Linda Piirimäe, Eha Merin Nõmm,

Peipsiääre valla emadepäeva videokontserdil astusid üles valla lasteaedade, koolide ja huvikooli lapsed ning noored.

Ranel Pärn, Miia Scott,
Olivia Scott, Nic Scott, Jeff
Scott, Helena Stepanova,
Karmen Kivistik, Oskar
Raudmäe, Imre Nõmm,
Meribel Tarto, Andreas
Tarto, Anna-Liisa Oras,
Emma-Lotta Oras, Lenna-Riin Oras, Mona Sofia
Oras, Nora Miia Oras, Sofia
Bogdanova, Ksenija Puzanova, Tatjana Puzanova ja
Evelina Jerner.
Eriline tänu piirkonna
peredele, kes andsid olulise panuse vahvalt filmitud
videolõikudega: perekond
Laksaar (Vara), perekond
Koort (Koosa), perekond

Filippov (Kolkja), perekond Sööt (Alatskivi), Gerly Soieva, Iti Kirikal ja Mikk
Kirikal (Pala) ja perekond
Drozdova (Kallaste).
Suur tänu kõikidele
tublidele operaatoritele
– emadele-isadele, õdedele-vendadele ja sõpradelesõbrannadele, kes emadepäeva videokontserdi
etteasted üles filmisid ja
vajadusel töötlesid. Ainult
tänu teile jõudis kontsert
videosilla vahendusel
meie kodudesse.
Tänusõnad ka muusikutele, kes lahkelt lubasid

videokontserdil kasutada
oma muusikat: Laikrete
perebänd, Trad.Attack! ja
Maarja Nuut.

Kõikide esinemisnumbrite filmimised tehti eriolukorda arvestades. Filmiti kodudes pereringis ja
väljaspool kodu 2+2 reeglit
järgides.
Emadepäeva videokontsert on järelvaadatav Peipsiääre kultuuri
YouTube´i kanalil.
Tuhat tänu!
Reet Kruup

kultuuritööspetsialist

Meribel Tarto esitas emadepäeva videokontserdil Peipsi kaldal
omaloomingulise tantsu "Emale".Tantsu finaalis oli abiks vend
Foto Mairi Mandel
Andreas. 			
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VALLA RAAMATUKOGUDES

Eriolukorra erilised olemised raamatukogudes
Sel aastal tõesti tuligi
kevad teisiti. Just nagu
Henrik Visnapuu kord
kirjutas:
“See aasta tuleb kevad
teisiti,
tiu-tiu! ja teisiti, see aasta
teisiti,
ja kevad teisiti ja tuleb
teisiti,
tiu-tiu! ja teisiti ja hoopis
teisiti.“

Noh, kas ta just päris
“tiu-tiu” tuli, pigem varesehäälel “koroo-koroo”
kisades, kuid siiski teisiti. Eks oleme nüüdseks
kõik eriolukorra iseärasusi
omal nahal kogenud ja
igapäevaelu on sellest mõjutada saanud. Argine kulgemine keerati sel kevadel
kohe hoobilt madalamatele tuuridele, sehkendamist
ja kella peale jooksmist
on inimestel vähemaks
jäänud ning ... tuleb välja,
et selline aeglane kulg
peidab endas oma võlu
ja ehk ka rööprähklejad
on nüüdseks avastanud,
et rähelda saab ka veidi
rahulikumalt. Igas halvas
on ikka ka head!

Raamatukogud aga
kriisiajal jõudeolekus ei
vegeteerinud, vastupidi.
Tavalisel moel küll raamatukogutöö ei jätkunud, kuid lugejateenindus
toimus siiski edasi. Seda
kontaktivabalt: lugejad
edastasid meile kas meili- või telefoni teel oma
soovid ning raamatukogutöötajad rakendasid oma
leidlikkust ning nii said
me armsad lugejad ikka
raamatukraami kätte –
ilusti puhtalt pakendatuna
kas raamatukogu ukse või
akna taha pandult. Kuna
aga külastajate sagimine
raamatukoguruumides
olukorra tõttu piirangud
peale sai, siis ootasid järjekorras just need sisetööd,
milleks kulubki ära veidi
rahu ja vaikust. Fondide
korrastamine, riiulite ümberpaigutamine, kõiksugu
koristusööd, inventuur
ning Alatskivi raamatukogus loomulikult suur
kolimine pastoraadist koolimajja tagasi – kõik see tähendas toimekaid ja askeldusi täis päevi. Ning uued
ja head raamatud (samuti
perioodika) ei lakanud ju
ometi eriolukorra tõttu ilmumast, uudiskirjandusel
tuleb ikka silm peal hoida
ja end parema kraamiga

kurssi viia, möllaku siis
väljas kevadtorm või koroona. Üheks suurimaks
kevadiseks ettevõtmiseks
oli ka fondide puhastamine: raamatukogud kandsid
maha suure hulga vana,
lagunenud või lihtsalt oma
aja ära elanud kirjandust
(mis saadeti väärikalt
raamatute ümbersünnikeskusesse ehk paberi
taaskasutusse). Kastiauto
ja järelkäru, mis kõigist
Peipsiääre valla raamatukogudest mahakantud raamatukoormaga linnapoole
vuras, oli muljet avaldav
ja Inglismäele jõudes arvati Tartust, et Kalevipoeg
saabub laudadega. Ja meil
(küllap ka lugejatel) on
rõõm, et uue kirjanduse
jaoks on nüüd riiulites
jälle ruumi rohkem. Ühesõnaga – tegemist on meil
jagunud!
Kui saabus laste koolivaheaeg, siis mõtlesime
välja ka mõned virtuaalsed
tegevused lastele, et nad
pikast koduseinte vahel
passimisest ja otsatutest
koolitöödest end liiga ära
ei kurnaks. E-tegevusi jagasid raamatukogud sotsiaalmeedias ning seeläbi
sai õue kupatatud üks tore
seltskond lapsi, kes otsisid
kivide ja kännujuurikate
alt putukabingo erinevaid
tegelasi (lepatriinudest
keldrikakanditeni), katsusid omal käel tõlkida
kodaverekeelseid sõnu
(kas sina näiteks tead,

Koosa raamatukogu testlugeja foksterjer Esko nautimas
Foto Berit Petolai
unetundi peale rebasetundi.		

mida tähendab kodavere
keeles “tissu”? See on…
kassipoeg!), koostasid kodustel riiulitel leiduvatest
raamatutest raamatuseljaluuletusi ning kuulasid
veidi teravama kõrvaga
õhtujuttu näkkidest. Eriti
tubliks osalejate duoks
olid Agaate ja Aleks Oskar
Matto, kes Koosa raamatukogu Facebooki seinal
oma toredaid ülesannete
lahendusi jagasid. Kiitus
ja tänu neile, kel ikka on
aega ja tahtmist sellistest
üleskutsetest osa võtta!

Eriolukorra kokkuvõtteks võib öelda, et: raamatukogud juba ei maga, ka
sellisel kevadel mitte, mis
tuleb teisiti. Raamatukogu
on nagu sipelgapesa: kui
ilmas möllab maru ning
väliselt võib kõik tasane
tunduda, siis pesa sisemuses käib ikka tihe askeldamine. Koosa raamatukogu
näiteks värbas eriolukorra
ajaks appi ka neljajalgse
laigulise töösipelga, kes
tegi loodusraamatute sektsioonis testlugemist ning
selekteeris seeläbi välja
tundelisemad looduslood
ning loomajutud. Juuresolevalt pildilt võib näha,
et Fred Jüssi kultusteos
“Rebasetund” on jätkuvalt
aegumatu klassika ning
lisaks põnevatele lugudele
rebastest toob see lugejale
ka hea une (eriti foksterjeritele).
Loodame, et lehe
ilmumise ajaks on suvesoe
ometi Peipsiääre inimeste
õuedele jõudnud, kartulimugulad sirutavad soojas põllumullas mõnuga
oma idusid, ööbik laksutab
täistuuridel ja inimeste
südametes ning maailmas valitseb rõõm, rahu
ja ilusad suvised unistused. Ning loomulikult tung
raamatuid lugeda ja aina
targemaks saada.
Kohtume raamatukogus! Seniks käed (pisikutest) puhtaks ja samal ajal
(istutamisest) mustaks!
Berit Petolai

Mesilane, kelle leidsid ja pildistasid Agaate ja Aleks Oskar Matto.

Koosa raamatukogust
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Aprillikuu ristsõna lahendusvastus oli AKTIIVSELT KODUS. Täname kõiki lahendussõnade saatjaid. Välja loositud võitjatega on
ühendust võetud ning on kenasti oma meened kätte saanud.
Maikuu ristsõna õige lahendusvastuse saatjate vahel loositakse välja samuti Peipsiääre valla sümboolikaga meeneid.
Lahendusvastus palume saata e-mailile priit.allikivi@peipsivald.ee, kuni 12. juuni 2020. Koos lahendusega palume saata ka
vastaja kontaktandmed

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ:

В ночь на 18 мая завершилосъ чрезвычайное положение,
ограничения будут смягчаться постепенно
Дом Стенбока, Таллинн, 16 мая 2020
Правительство на электронном заседании одобрило
решение, которым в полночь 17 мая в Эстонии
завершается чрезвычайное положение. В связи с этим
объявляются утратившими силу соответствующие
постановления правительства и руководителя
чрезвычайного положения. Ограничения, введенные
во время чрезвычайного положения, будут постепенно
смягчаться, их переведут на новые юридические
основания. Продолжит действовать и самое главное
ограничение на передвижение – так называемое
правило 2+2. По завершении чрезвычайного положения
в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная
ситуация в области здравоохранения.
Правительство решило завершить чрезвычайное
положение, руководствуясь тем, что распространение
вызывающего заболевание COVID-19 вируса в Эстонии
пошло на спад, что подтверждают как консультирующий
правительство ученый совет по борьбе с COVID-19, так
и Департамент здоровья.
Необходимость продлевать чрезвычайное
положение отпала и потому, что путем изменения
соответствующих законов как правительству,
так и правительственным учреждениям были
обеспечены достаточно эффективные возможности
при необходимости вновь оперативно ввести
предотвращающие распространение COVID-19 меры.
«Благодаря разумному и ответственному поведению
наших людей, в Эстонии стало возможным завершить
чрезвычайное положение. Наши совместные усилия
позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни», сказал премьер-министр Юри Ратас. «Вместе с тем мы

должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем
не потерять контроль над распространением вируса.
Это означает, что чрезвычайное положение закончится,
но некоторые ограничения продолжат действовать.
Это необходимо, чтобы не допустить новой волны
заболеваемости», - подчеркнул премьер-министр.
Премьер-министр также призвал людей не терять
осторожность и учитывать риск новой вспышки COVID-19. «Правительство на сегодняшнем заседании
утвердило с дополнительными условиями смягчения
ограничений, которые постепенно начнут действовать
после отмены чрезвычайного положения. Будем попрежнему бдительными, чтобы нам не пришлось от них
отказываться. Очень важно придерживаться правила
2+2 для того, чтобы защитить Эстонию от новой
вспышки COVID-19 и новых ограничений», - сказал
глава правительства.
Согласно принятому на заседании решению,
признаны утратившими силу связанные с чрезвычайным
положением распоряжения Правительства Республики
№ 76, 77, 80, 97 и 106.
Сохраняющие силу ограничения будут вновь
введены новыми распоряжениями правительства,
которые были также одобрены на сегодняшнем
заседании. Мы сообщим о них при первой возможности.

SPORDISÜNDMUSED SUVEL
4. juunil kl 18 Koosa discgolfi pargis
Peipsiääre valla meistrivõistlused discgolfis
I etapp  
6. juunil kl 11 Vara staadionil
Peipsiääre meistrivõistlused rannavõrkpallis
harrastajatele
11. juunil kl 18 Alatskivi discgolfi pargis
Peipsiääre valla meistrivõistlused discgolfis
II etapp
18. juunil kl 18 Pala discgolfi pargis
Peipsiääre valla meistrivõistlused discgolfis
III etapp
4. juulil kl 10.30 Alatskivi staadionil
Peipsiääre valla suvemängud 2020
1. augustil kl 19 Alatskivi liivaväljakul
Rannakäsipalli Eesti MV II etapp
22. augustil kl 11 Alatskivi välikorvpalliväljakul
Alatskivi Tänavakoss 2020

Владельцы средств массовой информации должны
опубликовать распоряжения, связанные с завершением
чрезвычайного положения. Коммуникационное бюро
правительства вышлет на этот счет официальное
уведомление.

Lisainfo: www. peipsiääresport.ee
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3-й Элваский фестиваль впечатлений приглашает к
участию предпринимателей творческой индустрии
22 августа состоится
третий по счёту Элваский
фестиваль впечатлений
– более масштабный, чем
предыдущие. Программа
фестиваля расширена: в
этот раз среди участников
будут не только местные
элваские ремесленники,
но и другие предприятия
Тартуского уезда, занятые
в творческой сфере и желающие познакомить гостей
мероприятия со своей деятельностью.

Элваский фестиваль
впечатлений – это работающая до вечера оживлённая
ярмарка, где предприниматели креативной индустрии, съехавшиеся из
разных уголков Тартуского уезда, предложат всем
желающим насладиться
впечатлениями, проведут
мастер-классы и познакомят со своими товарами и
услугами.
К участию в фестивале приглашаются любые

предприятия творческих
видов деятельности, в том
числе в области архитектуры, дизайна, исполнительского искусства, кинематографа, печати, культурного
наследия, ремёсел, музыки,
а также разработки развлекательного программного
обеспечения и рекламы.
Участниками могут быть и
другие мастера своего дела,
предлагающие клиентам
яркие впечатления (в том
числе вкусовые ощущения), а также компании,
тесно сотрудничающие с
предприятиями творческой сферы (в том числе
поставщики туристических
услуг). Элваский фестиваль
впечатлений открывает
прекрасные маркетинговые возможности и позволяет широкой аудитории
познакомиться с деятельностью предприятий креативной индустрии.

Помимо предпринимательской ярмарки, важной
частью фестиваля станет
ярмарка занятий по интересам для детей и молодёжи, где спортивные клубы,
молодёжные центры, школы по интересам и прочие
подобные организации
познакомят желающих с
видами досуговой деятельности в Тартуском уезде.
Во дворе Элваского центра
семьи и детства будет организована детская зона,
где пройдут мероприятия
для дошкольников, учеников начальной школы и
их родителей. Посетители
узнают о возможностях
занятий по интересам в волости Элва и других местах
Тартуского уезда. К примеру, Элваский центр досуга
и обучения познакомит
со своей деятельностью,
проведя тематические мастер-классы. Детей пора-

звонить не только для получения совета, Вы также
можете поделиться своими
заботами и радостями, и
также можете позвонить
просто так, чтобы избежать одиночества, тревоги
и депрессии, возникающей во время изоляции.
Обращаться к нам могут
все - люди с деменцией, их
близкие, а также специалисты в области здравоохранения и социального
обеспечения или члены
местных сообществ - если
у них возникли опасения
по поводу благополучия
человека с деменцией.
Если звонящий не желает
представляться, он может
задать свои вопросы или
поговорить о проблемах
анонимно.
Третий год подряд
волонтеры НП Жизнь с
деменцией организуют
группы поддержки для
родственников людей с
деменцией. До объявления
чрезвычайного положения
близкие людей с деменцией собирались в 22 разных
местах по всей Эстонии. В
некоторых группах поддержки было меньше близких, в других - больше, но
отзывы были в основном
схожими - "Как хорошо, что
мы встретились", "Я наконец-то смог поделиться
своими проблемами с другими, обменяться опытом
и навыками, послушать,
как обстоят дела у других,
поддержать и получить
поддержку, и почувствовать, что я не одинок в
своих заботах".
Однако во время чрезвычайного положения
близкие больше не могли
собираться в группах, поэтому мы начали организовывать виртуальные

группы поддержки. Близкие могут участвовать в
виртуальной группе поддержки из любой точки
Эстонии. Для присоединения к виртуальной группе
поддержки, у человека
должен быть компьютер с
динамиками и подключение к Интернету. Информацию о следующей группе
поддержки можно найти на
нашей домашней странице: www.eludementsusega.
ee или на нашей странице в
Facebook: Elu dementusega.
Близкие могут заявить о
своем желании присоединиться к группе поддержки, написав нам по адресу
info@eludementsusega.ee
или позвонив на инфолинию 644 6440.
При звонке на инфолинию 644 6440, звонящий
оплачивает звонок на основании тарифов услуг своего телефонного оператора.
Для участия в виртуальной группе поддержки у
Вас должно быть подключение к Интернету, но получить совет и поддержку
Вы можете бесплатно!

Помогая людям с деменцией и их близким

В сентябре 2018 года
Министерство социальных
дел заключило соглашение
с НП Жизнь с деменцией
(MTÜ Elu Dementsusega),
Вильяндиской Больницей, Тартуской Высшей
Школой Здравоохранения
и Таллиннской Диаконовской Больницей о создании
Компетентного Центра Деменции. Цель Компетентного Центра Деменции
- обеспечить достойную
жизнь в Эстонии людям с
синдромом деменции и их
близким.
В связи с чрезвычайным положением, которoe
началoсь в марте, Компетентный Центр находится
в сложной ситуации - люди,
для которых был создан
Компетентный Центр,
сами принадлежат к груп-

пе риска или находятся в
тесном контакте с людьми,
принадлежащими к группе
риска. Вследствие этого
было принято разумное решение отказаться от всех
мероприятий и встреч.
Но это не значит, что
наша работа остановилась. Теперь мы общаемся больше по телефону и
через виртуальную среду
общения.
Для получения советов
на тему деменции всегда
есть возможность позвонить нам по телефону доверия и информации - 644
6440. Инфолиния работает
по рабочим дням - по понедельникам, вторникам,
четвергам и пятницам с
12:00 до 16:00, и по средам с 16:00 до 20:00. На
нашу инфолинию можно

Компетентный Центр
Деменции

дуют услуги фейс-арта,
разные аттракционы и
другие интересные занятия. Детская зона будет
открыта с 11.00 до 15.00.
Молодёжный совет, действующий при волостном
совете волости Элва, в сотрудничестве со специалистами Тартуского уезда по
работе с молодёжью организует работу молодёжной
зоны фестиваля. Молодые
люди смогут поучаствовать
в мастер-классах, получить
информацию о вариантах проведения досуга и
принять участие в спортивно-развлекательных
мероприятиях, которые
пройдут на пляже. На молодёжной сцене выступят
юношеские коллективы со
всего уезда.
На главной ярмарочной
сцене концертную программу представят артисты из разных волостей
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Тартуского уезда. Помимо
этого, состоятся увлекательные конкурсы и состязания. Ярмарка будет
работать с 13.00 до 18.00,
после чего на пляжной
платформе озера Вереви
начнётся вечерний концерт, главным участником
которого станет «Свята
Ватра». Вечер завершится
красочным фейерверком.
Ставшая популярной
игра д ля посетителей
«Bingo» пройдёт и в этом
году, а среди её участников
будут разыграны призы.
Ярмарка бесплатна для
всех!
Всех предпринимателей
волости Пейпсияэре, желающих принять участие в
ярмарке, просят связаться
со специалистом по культурной деятельности по
телефону +372 525 0987
или по электронной почте
reet.kruup@peipsivald.ee.

КАК И КАКИЕ ОТХОДЫ ПРИНИМАЕТ
СТАНЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ?

Поступление несортированных отходов серьёзно осложняет
работу станции по приёму отходов.
Станция переработки отходов – ЭТО НЕ ПОМОЙКА!
На месте принимаются только собранные отдельно по видам
и предварительно рассортированные отходы!
Принимаются следующие виды отходов:
1. крупногабаритные – старая мебель, раковины, унитазы и
пр.;
2. бытовые электроприборы – холодильники, телевизоры,
компьютеры, электроплиты и прочие электрические кухонные
приборы;
3. строительные отходы – отдельно от прочих отходов
следует собирать этернит, древесину и строительный камень;
4. опасные отходы – загрязнённая опасными веществами
тара, банки из-под краски, пестициды и удобрения, остатки
бытовой химии;
5. различные отходы упаковки – из пластмассы, стекла,
металла, картона;
6. старые автомобильные покрышки;
7. текстильные отходы.
Станция по переработке отходов не принимает
смешанные бытовые отходы!
Если в ходе уборки набирается большое количество
бытового мусора, то можно заказать услугу дополнительного
опорожнения контейнера или договориться с перевозчиком
о вывозе дополнительного объёма отходов. Также можно
самостоятельно отвезти мусор на свалку в Торма.
AS Keskkonnateenuse: тел. +372 738 6700, tartu@keskkonnateenused.ee
AS Ragn-Sells: тел. +372 606 0439, tartu@ragnsells.ee
Свалка в Торма: тел. +372 776 4789, info@tormaprugila.ee
Алатскивиская станция по приёму отходов: инфотелефон
+372 510 6713.
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

Очередное заседание волостного совета Пейпсияэре
состоялось 29 апреля и прошло в дистанционном формате.
В повестку дня было включено 18 вопросов. Далее будет
представлен краткий обзор основных тем, рассмотренных депутатами.
Совет принял решение о проведении публичных письменных торгов для отчуждения следующих объектов
недвижимости:
• участок по адресу ул. Лосси 3а в посёлке Алатскиви по
начальной цене 7000 евро;
• участок по адресу ул. Кооли 20 в деревне Нина по начальной цене 2000 евро;
• участок Вахтранурга в деревне Тагумаа по начальной
цене 1000 евро;
• участок Йухками в деревне Виртсу по начальной цене
7000 евро;
• участок Оти в деревне Ванауссайа по начальной цене
8000 евро;
• участок Йыэнурга в деревне Сяргла по начальной цене
20 000 евро;

Волостной совет дал согласие на установление права застройки на участок по адресу ул. Тёэстузе 1 / ул. Выйду
121 в гроде Калласте. Право застройки устанавливается
в связи со строительством слипа, предназначенного для
общественного пользования: слип облегчит спуск на воду
лодок рыбаков-любителей.
Волостной совет утвердил Положение о реестре кладбищ
волости Пейпсияэре, что позволит присоединиться к электронному порталу кладбищ Эстонии.
Волостной совет принял решение о прекращении членства в недоходном учреждении «Центр обработки отходов
Восточной Эстонии», поскольку это экономически нецелесообразно.

По предложению волостного управления внесены изменения в структуру и штатный состав волостного управления
Пейпсияэре: упразднена отдельная должность истопника
бани. Баня всё же не будет стоять нетопленой – соответствующие рабочие задания перешли к Целевому учреждению развития Калласте.

По предложению председателя комиссии по развитию и
окружающей среде член комиссии Мерике Ярв была освобождена от обязанностей, а в качестве нового члена комиссии утверждена кандидатура Екатерины Тыльниковой.
Волостной совет утвердил планы развития теплового
хозяйства города Калласте и деревни Кооза на 2020–2030
годы, а также план развития системы коммунального
водоснабжения и канализации волости Пейпсияэре на
2020–2031 годы.
Утверждён устав Вараской основной школы.

Выдано согласие на приобретение двух объектов недвижимости: Коозаской подстанции и Паррезеской подстанции.
Волостной старейшина поделился информацией о работе
волостного управления в условиях кризисной ситуации. В
целом результы положительные: на момент проведения
заседания коронавирусом заразились три жителя волости,
в общественных местах установлены инструкции и предупреждающие знаки, жители волости придерживаются
установленных правил и ограничений. Работа чиновников
волостного управления была организована дистанционно,
но начиная с 4 мая все служащие вернулись обратно на
свои рабочие места. Было озвучено мнение, что несмотря
на государственные меры поддержки бизнеса, волостное
управление могло бы провести дополнительный анализ
положения, в котором оказались действующие на территории волости предприятия.
Со всеми материалами заседания волостного совета можно
ознакомиться на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

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

Сооружение водопроводной и канализационной
инфраструктуры для частных лиц

Начиная с 8 мая ходатайствовать в KIK о пособии на
подключение к водопроводу и канализации могут
также жители территории сбора сточных вод менее
чем с 2000 потребителей. Срок тура ходатайствования продлен и для жителей территорий сбора
сточных вод более чем с 2000 потребителями.

Какова цель предоставления субсидии?
• Цель предоставления субсидии — обеспечить сбор
сточных вод на территориях сбора, утвержденных
министром окружающей среды.
Каков бюджет тура?
• Бюджет всего тура — 17 миллионов евро. Ходатайства
принимаются до исчерпания бюджета. Следует учитывать, что окончание периода, в течение которого проект
может получить помощь, не может быть позднее 23
августа 2023 г. На данный момент (апрель 2020) решениями о финансировании из бюджета покрыто уже 7,6
миллионов евро. По состоянию на 22 апреля 2020 мы
совершили 2072 платежей на общую сумму 5 756 552
евро.

Кто может ходатайствовать о пособии?
• Ходатайствовать о пособии могут лица, чье домохозяйство находится на территории сбора сточных вод,
утвержденной министром окружающей среды. Проверить это можно при помощи поиска на данной странице
(наверху). Также в Регистре окружающей среды.
• О пособии может ходатайствовать владелец — физическое лицо, совместный собственник или совладелец
недвижимого имущества или права застройки, внесенный в крепостную книгу. Совместный собственник или
совладелец принадлежащей ходатаю недвижимой вещи
или права застройки не могут быть юридическими
лицами.
Для чего предоставляется субсидия?
• Субсидия предоставляется на подключение жилого
дома, находящегося на территории сбора сточных вод, к
водопроводу и/или канализации либо для сооружения
или перестройки коллектора, а на территории сбора
сточных вод менее чем с 2000 потребителей — также
для сооружения или перестройки биоочистителя для
жилого дома. Субсидия на коллекторы и биоочистители распределяется в тех районах, где нет центральной
канализации и известно, что её сооружение в течение
ближайших пяти лет не планируется. Мы субсидируем

подключение к водной магистрали и/или канализации
в том случае, если возможность для этого имеется, но
жилой дом по какой-то причине не подключен.

Каков размер субсидии?
• Размер субсидии устанавливается исходя из средней
стоимости подобных строительных работ и зависит
от протяженности прокладываемого трубопровода.
Средний размер субсидий — в пределах от 1132 до 3792
евро.
Для чего пособие не предоставляется?
• Для строительства внутренних трубопроводов жилых
помещений, в том числе для строительства узлов учета
потребления воды.
• Для финансирования ранее выполненных работ.
• Для строительства трубопровода на незастроенном
земельном участке.
• Для строительства водопровода, канализации, биоочистителя или коллектора на участке с жилыми домами, построенными после 21.05.2018 г.
Как ходатайствовать?
• Ходатайствовать можно:
� посредством среды э-пособия;
� Отправив по электронной почте (info@kik.ee) или
на бумажном носителе форму (Narva mnt 7a, Tallinn,
15172), � публикованную на домашней странице KIK.
� Ходатайствование на эстонском языке.

При подаче ходатайства в KIK следует подать бланк
ходатайства с уточненными у предприятия водоснабжения условиями подключения, в которых содержатся
координаты местоположения пункта подключения и
пояснение, имеется ли возможность подключения как
к водной магистрали, так и к канализации.
При строительстве коллектора или биоочистителя к
ходатайству следует приложить подтверждение водного предприятия или местного самоуправления о
невозможности присоединения к водной магистрали
и канализации в перспективе 5 лет.

Также следует представить доверенность, если вы
ходатайствуете о пособии по доверенности. Образец
доверенности можно найти справа на странице по
ссылке «Документы для заполнения».

ПУБЛИЧНOE OЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТА ОБЩЕЙ ПЛАНИРОВКИ ВОЛОСТИ ПЕЙПСИЯЭРЕ И ПРОЕКТА ОТЧЁТА О
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Волостное управление Пейпсияэре извещает
о публичнoм oзнакомление с проектом общей
планировки волости Пейпсияэре и проекта отчёта о
стратегической оценке экологического воздействия.
Публичнoe oзнакомление с проектом общей планировки и
отчёта о стратегической оценке воздействия на окружающую среду
продлится с 30.05.2020-28.06.2020.
После завершения публичной демонстрации будут организованы
общественные обсуждения:
06.07.2020
10.00 Вараский центр оказания услуг (Вараский центр, деревня
Вара)
13.00 Народный дом в Кооза (Кескузе, деревня Кооза)
07.07.2020
10.00 Калластеская библиотека (ул. Сыпрузе 4, Калласте)
13.00 Палаский Дом культуры (Дом культуры, деревня Пала)
08.07.2020
13.00 Колкьяский центр оказания услуг (ул. Суур-теэ 39, посёлок
Колкья)
16.00 Алатскиви (Тартуское шоссе 4, посёлок Алатскиви,
Волостная управа Пейпсияэре)
В период публичногo oзнакомления с материалами общей
планировки и стратегической оценки экологического воздействия
можно ознакомиться либо в электронном виде на домашней
странице волости Пейпсияэре http://www.peipsivald.ee/uldplaneeringute-koostamine, либо на бумажном носителе в Волостном
управлении Пейпсияэре (Тартуское шоссе 4, посёлок Алатскиви),
Колкьяском центре оказания услуг (ул. Суур-теэ 39, посёлок Колкья),
Варньяской библиотеке (ул. Кеск 78, посёлок Варнья), Вараской
библиотеке (здание школы в деревне Вара), Коозеской библиотеке
(ул. Ластеайя, деревня Кооза), Калластеской библиотеке (ул.
Сыпрузе 4, город Калласте), Палаской библиотеке (Дом культуры,

деревня Пала), Люматиской библиотеке (Люматимяэ, деревня
Люмати) и в Вялгиской библиотеке (Вялги, деревня Вялги).
В течение периода публичной демонстрации любой желающий
может внести свои предложения и задать письменный вопрос,
отправив электронное письмо на адрес vald@peipsivald.ee
или обратившись в письменном виде в Волостное управление
Пейпсияэре по адресу Тартуское шоссе 4, посёлок Алатскиви,
волость Пейпсияэре, 60201 Тартуский уезд.
Зона планирования охватывает всю территорию волости
Пейпсияэре, которая была сформирована в ходе административной
реформы путём объединения города Калласте с волостями
Алатскиви, Пала, Пейпсияэре и Вара. Задача общей планировки
– формирование общих принципов и видения пространственного
развития всей территории местного самоуправления, определение
и уточнение общих условий строительства и землепользования
и, таким образом, создание в волости Пейпсияэре среды,
привлекательной для жизни и предпринимательства.
Параллельно с составлением общей планировки проводится
стратегическое оценивание влияния на экологию, призванное
выявить возможные стратегическое последствия в связи с
реализацией принципов планировки и предложить меры,
необходимые для смягчения негативного воздействия. Результаты
стратегического оценивания отражаются в основном решении
общей планировки.
В течение периода публичной демонстрации просим
заинтересованных лиц представить мнение насчёт необходимости
строительства или реконструкции объектов инфраструктуры
или технических сооружений (контур геотермальной системы,
дождевая канализация и т. д.). В случае внесения предложения о
строительстве нового сооружения следует привести обоснование
и указать точное местоположение. Также волостная управа ждёт
информацию об объектах, имеющих культурную и природоохранную
ценность, которые необходимо взять под охрану на местном уровне,
чтобы обеспечить их сохранность в аутентичном состоянии.
Для получения информационных слоёв в векторном формате
просим Вас направить соответствующий запрос на адрес
электронной почты raimond.voimre@peipsivald.ee
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AT MAAGRUPP OÜ
teeb järgmisi töid
* pinnase planeerimistööd
* tiikide-kraavide kaevamine,
kaldakindlustus maakividega,
kuivenduskraavid
* teede ja platside ehitamine
* kaabli-, vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevamine

Lisainfo tel +372 521 7945
Alo Vadi
alo.maagrupp@gmail.com
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Välisvoodrilauad I sort				
al. 11.33 €/m2
Krunditud välisvoodrilaud I sort		
al. 13.29 €/m2
Välisvoodrilauad II sort				
al. 4.49 €/m2
Sisevoodrilauad I sort					
al.9.00 €/m2
Sisevoodrilauad II sort					
al.3.31 €/m2
Terrassilauad immutatud I sort				al. 12.58 €/m2
Terrassilauad II sort					
al. 4.62 €/m2
Immutatud saematerjal				324 €/m³
Höövelpruss immutatud II sort				264 €/m3
Immutatud aiapostid				al. 1.75 €/tk
Liimpuittalad kuni 140x360 mm, kuni 13.5 m
800 €/m3
Höövelpruss II sort				
220 €/m3
OSB plaat 12 mm				
15.44/tk
Vineer välis niiskuskindel				al. 21.31 €/tk
Vineer filmi veekindel				
al. 42.75 €/tk
Pellet 6mm Premium, 15 kg kotis
al. 3.74 €/kott
Kaminapuud võrkkotis,kask ja lepp 40 L
al. 3.61€/kott
Terrassiõli						
al. 5.83 €/L
Muldvärv Tranemo				2.98 €/L
Transport Tartumaa piires alates 		
23 €

Kvaliteetne ja soodne puit

Hea teenindus ja asjatundlikud nõuanded pealekauba
Korstmar OÜ pakub

korstnapühkimisteenust.
Korstmar OÜ pakub
korstnapühkimisteenust.
VajaduselVajadusel
korstnate jakorstnate
kütteseadmete remont.
ja kütteseadmete
remont.
Võta ühendust: Margus Nikitkin

Alates 1000 eurot ostukorvile ALE kuni -25%
Puidueksperdid OÜ
+372 510 7313
info@puidueksperdid.ee

Võta
ühendust:
Tel (+372)
505 0040

Margus Nikitkin

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

Helista ja telli
5842 1721

Info tel 527 0316

Florist Kaja Aasjõe

Peipsiääre vald, Sääritsa küla.
Info tel 5660 8773

Asume Lõunakeskuse kõrval. Sissesõit Ringtee tänavalt, Riia mnt Viljandi mnt ringristmike vahelt

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

Mobiilse
lintsaekaatri
teenuslõikus

Veeta OÜ pakub tööd
kasvuhoonetöötajale.

www.puidueksperdid.ee

Avatud E-R 8-18; L 9-15
Viljandi mnt 82, Räni, Kambja vald

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

MATHILDA KADAI
03.03.2020
Koosa piirkond

EILIN PAAP

01.04.2020
Kallaste piirkond

SANDER PIKKI
17.04.2020
Koosa piirkond

MARTEN PIKKI
17.04.2020
Koosa piirkond

AGATA SOKOLOVA
21.04.2020
Kallaste piirkond

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

ÕNNELA OÜ müüb kohalikku
mett ja mesindustooteid

Tel 5805 0201.

24.06. kell 12.00 surnuaiapüha jumalateenistus Alatskivi
kalmistul, eelnevalt kell 10.30 pihi- ja armulauatalitus
Alatskivi kirikus.

Ostan vanemat eesti kunsti.
Sobivusel maksan ausat hinda.
Tel 5341 6769 või
info.lercon@gmail.com
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.

KUULUTUSED

Hind sõltub kogusest.

Kontakt Tarmo Eres 527 4339

Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
23.06. kell 12.00 surnuaiapüha jumalateenistus Kodavere
kalmistul, eelnevalt kell 10.30 pihi- ja armulauatalitus
Kodavere kirikus.
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

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

31. mai algusega kell 12 jumalateenistus armulauaga
Nelipüha
14. juuni algusega kell 12 jumalateenistus armulauaga
21. juuni algusega kell 12 surnuaiapüha Vara kalmistul.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

98 MEINHARD VILLIK
96 MAIMO LOOG
91 HELGI ALLA
89 ENDLA JÕGI
89 MEINHARD AGAN
88 ZOJA RÕKOVA
88 EDI ORAV
86 GLIKERIA MIHHAILOVA
86 IRINA JUŠINSKAJA
86 ZOJA KUTKINA
85 ARAMATOVA LEILI
85 ANNA KOMISSAROVA
85 AARE KANGUR
85 TIMOFEI TÕSJATŠNIKOV
84 HILLE REIN
84 GALINA KUKINA
84 NIKOLAI KORŽEVITŠ
83 MALLE KATSAN
83 MAIE PALUOJA
83 ARVO KUKK
83 JÜRI JUURSALU
83 KALJU ROOSE
82 ELSA HÄRMS
82 AINO ISAAK
82 JÜRI PÄRN
82 LEONID LEVITSKIY
81 ELNA MÜÜRSEPP
81 LIVIA KAJAK
81 ÜLLE JASINSKI
80 LEIDA REIMANN

Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583

75 MALLE PÄRN

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

Koguduse tegevust on võimalik jälgida lehel
https://www.facebook.com/pg/Vara-Birgittakogudus-103910081283942/posts/

MAIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED

Eramajade ja kõrvalhoonete
projekteerimine.Autocad,
eskiisprojekt,eelprojekt,põhiprojekt, eramu, suvila, saun, kuur,
garaaž, auto varjualune või muu
kõrvalhoone. Aare Heinmets F&F
smallhouseprojects@gmail.com
Tel 502 9739

Viljapuude kevadine
hoolduslõikus.
Tel 513 6256

EELK VARA BIRGITTA KOGUDUS

PALJU ÕNNE!

Willmani OÜ ostab
metsakinnistuid ja raieõigust.
Tel 510 0878,
info@willmanimets.ee

80 ALEKSANDRA
PONOMARJOVA
80 VERA KODAS
80 MAI AUN
80 ENNO OTS
75 VLADIMIR NIKOLAJEV
75 AHTI KALLUSTE
75 HELJO LIBLIK
70 LJUDMILA BUŠINA
70 VLADIMIR TEREKHOV
70 NIKOLAI DJUKOV
Juunikuu sünnipäevalastel, kes ei
soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
12. juuniks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
APRILL / MAI 2020
ELMAR RÄTSEPP

LEILI SUNNE

19.06.1933–23.04.2020

13.02.1930–05.05.2020

ENDLA LIBLIK

SALE RAUD

02.01.1936–23.04.2020

24.08.1938–09.05.2020

IVAN ŠLENDUHHOV

ANATOLI PETUHOV

26.11.1934–24.04.2020

22.08.1939–11.05.2020

Kadrina mõisa
Mälestame neljandal
surma-aastapäeval
oma armsat vanaema

VALENTINA VALS

IVAN SILIN

13.09.1956–27.04.2020

02.07.1938–11.05.2020

MALL GRATŠEVAT

JÜRI METSMA

JEVSTOLIA
TOKARENKO

29.11.1928–06.06.2016

18.02.1944–30.04.2020

14.11.1934–12.05.2020

Lapselaps perega

Pullitall

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

Info tel 5684 5020

