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„Tartumaa laululaps 2020“
lõppvoor oli valla laululastele edukas

Anett Rajaste kelle esitust hindas žürii esikoha vääriliseks.
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7. novembril toimus Nõo muusikakoolis "Tartumaa
laululaps 2020" lõppvoor, millest võtsid osa ka III Peipsiääre valla laste ja noorte lauluvõistluse "Pääsulaul
2020" edasipääsejad.
3–7-aastaste vanuserühmas esindasid Peipsiääre
valda Birke Kaasik (Laulustuudio Fa-Diees, juhendaja
Ingrid Sinilaht) ja Emili Vasenko (Pala lasteaed, juhendaja Malle Sildver).
8–10-aastaste vanuserühmas esindasid Peipsiääre
valda Grethel Koch (Alatskivi kunstide kool, juhendaja
Made Ritsing) ja Karmen Kivistik (Pala kool, juhendaja
Katrin Puusepp).
14-16-aastaste vanuserühmas esindasid Peipsiääre
valda Marta-Miina Noormägi (Alatskivi kunstide kool,
juhendaja Made Ritsing) ja Anett Rajaste (Peipsiääre
vald, juhendaja Reet Kruup). Anetti esitust hindas žürii
esikoha vääriliseks.
Täname Peipsiääre valla tublisid laululapsi ja nende
juhendajaid!

Välgi raamatukogu 110
Tänavu tähistatakse
Välgi raamatukogu 110.
aastapäeva. Tartumaa
Keskraamatukogu andmetel asutati Välgi raamatukogu 1910. aastal.
Algaastatel asunud raamatud Välgi Õigeusu Abikoolis, kus peeti lugimisi.
Koguteoses „Tartumaa“ räägitakse, et 1921.
aastal asutati Rahvaraamatukogu Selts Elistvere-Välgi, liikmeid 45,
varandust 200 raamatut.
Mõned nendest raamatutest, varustatud seltsi pitsatiga, on säilinud. Veel
kirjutab raamat „Tartumaa“ 1922. aastal asutati
kihelkonnas Välgi-Nõmme 4-kl algkool, kus asus
ka raamatukogu. Raamatuid hoiti suures kapis ja
lugejatele laenutamisega
tegelesid õpetajad.
1949. aasta aruandes
on kirjas: raamatukogu
asub kooli ruumides, on
olemas kaartkataloog,
päevik lugejate ja laenutuste arvestamiseks, lugeja registreerimiskaardid
iga lugeja kohta, lugejate
registreerimise ja ürituste
vihik. Kolhoosides kaks
rändkogu, kirjandust vahetatakse vajaduse järele.
Raamatukogu on valmis
SSOR-i aastapäevaks ja
tööks talveperioodil.
Ruumipuuduse tõttu kolis raamatukogu
Nudi külla, Sepa tallu.
Laenutamisega tegelesid
nüüd raamatukoguhoid-

Välgi raamatukogu asus aastatel 1976–2016 endise Nõmme algkooli ruumides.
jad. Raamatust „Tartumaa“ võib veel lugeda.
Viimasel ajal on Välgi ja
Maarja-Magdaleena Laulu- ja Mänguseltsi noorte
huvi endi tegevuse ümber
koondanud. Välgi Rahvaraamatukogu Selts tahab
oma maja ehitama hakata, üldhariduslisi kursusi
ning loenguid korraldada.
1949. aastal alustati
Välgi rahvamaja ehitustöödega, mis majanduslikel põhjustel mõneks
ajaks seiskusid. Rahvamaja valmis 1957. aastal,
kuhu raamatukogu kolis
1959. aastal.
1974. aastal suleti
Nõmme algkool. 1976.
aastal kolisid kooli ruumidesse raamatukogu
ja sidejaoskond. Raamatukogu ruume kasutas
jututuba Kanarbik alates
1997. a. Kui sidejaoskond
hiljem likvideeriti, hak-

kas jututuba Kanarbik
neid ruume kasutama.
Välgi raamatukogu liitus interneti püsiühendusega 24. septembril 2002.
aastal. Samal aastal avati
ka avalik internetipunkt.
Elektroonilise laenutamisega alustasime 1.aprillil
2005. aastal. 2005. aasta
kevadel moodustati raamatukogusse lastenurk.
EASi ja valla abiga
renoveeriti raamatukogu
2005/2006. a. Kultuuriministeeriumi toel sisustati
uue mööbliga. 31. märtsil
2006. toimus raamatukogu renoveerimisjärgne
avamine. Remondi järel
sai raamatukogu igati
ajakohased ja hästi valgustatud ruumid. Eraldatud said lasteraamatud ja
laste lugemisnurk, samuti
ajakirjandus ja selle kohapeal lugemiseks kena lugemisnurk ka täiskasva-
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nutele. Tänu avaramatele
ruumidele sai korraldada
üritusi ja eksponeerida
näitusi.
2016. aasta suvel tuli
kustutada üle poole fondist ja sama aasta oktoobris koliti raamatukogu
Välgi külamaja teisele
korrusele, kus ta asub ka
praegu. Alates aastast
2009 tegutseb Välgi raamatukogus käsitöö õpituba Vesiroos, kus omandatakse erinevaid käsitööde
tehnikaid ja antakse edasi enda teadmisi.
Välgis töötanud raamatukoguhoidjad läbi aegade: Juhan Namm, Leida
Heinam, Anna Persidski,
Valentina Temin, August
Leppik, Liidia Somelar,
Helju Kurs, Liidia Afanasjeva.
Liidia Afanasjeva

Välgi raamatukogu

Algas Peipsiääre valla kultuuri- ja loomemajanduse teekaardi loomine
5. novembril algas
Alatskivi lossis Loov Tartumaa koolitus- ja arendusprogrammi raames Peipsiääre valla kultuuri- ja
loomemajanduse teekaardi
loomine. Ühise laua ümber
kogunesid vallaametnikud,
kultuuri ja turismi valdkonnas tegutsejad ning
loovettevõtjad, et koos
asuda otsima vastuseid
ja lahendusi järgmistele
võtmeküsimustele:
Kuidas Tartu ja LõunaEesti suurest võimalusest

ja ühisest väljakutsest Euroopa kultuuripealinn Tartu2024 võtta maksimum
oma piirkonna arenguks?
Mida teha selleks, et iga
vallakodanik tunneks huvi
ja saaks osa Peipsiääre
mitmekesisest ja värvikast
eluolust ning kultuurist?
Kuidas olla loome- ja
kultuuriinimestele inspireeriv elukeskkond ja hea
partner?
Ümarlauda modereeris
rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja

loomemajanduse ekspert
Ragnar Siil. Kohtumisel
osalesid ja oma mõtteid
jagasid ka Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik
ning Eesti Rahvakultuuri
Keskuse Tartumaa rahvakultuurispetsialist Kati
Grauberg-Longhurst.
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 13.10.2020
• Väljastati järgmised ehitusload: Assikvere külas Kaasiku
kinnistule puurkaevu rajamiseks, Kasepää alevikus Peipsi tn
114 kinnistul paadikuuri püstitamiseks, Raatvere külas Tuuliku
kinnistul päikesepargi tugiraamide rajamiseks, Ronisoo külas
Lombi kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Alatskivi alevikus Päiksi tee 2 kinnistul
haiglahoone kasutusele võtmiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Piibumäe külas UusJakobi kinnistule, Põhja-Jakobi kinnistule, Vana-Jakobi kinnistule ja Jakobi kinnistule päikeseelektrijaama projekti
koostamiseks.
• Muudeti Peipsiääre valla 2020. aasta hankeplaani.
• Anti välja korraldus nr 472 „Riigihanke „Kahe kooli staadioni
ning inventarihoone ehitus“ korraldamine“, millega korraldada
riigihange „Kahe kooli staadioni ning inventarihoone ehitus“
avatud hankemenetlusena Juhan Liivi nim Alatskivi kooli
staadioni ja inventarihoone ning Kolkja lasteaed-põhikooli
staadioni ehituseks.
• Anti välja korraldus nr 473 „Riigihanke „Traktori ja lisaseadmete kapitalirent“ korraldamine“, millega korraldada
riigihange „Traktori ja lisaseadmete kapitalirent“ avatud hankemenetlusena.
• Anti välja korraldus nr 474 „Investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja muutmine“, millega asendati
riikliku investeeringutoetusega finantseeritavate Peipsiääre
valla projektide nimekirjas Kallaste veetorni projekteerimine
ja ümberehitamine avalikuks kasutuseks (Peipsiääre Vallavolikogu 05.08.2020 otsuse nr 40 punkt 1.8) uue objektiga – SA
Kallaste Arendus kasutuses oleva söökla renoveerimine.
• Otsustati eraldada Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve
reservfondist 4000 eurot SA Kallaste Arendus tegevuseks.
• Anti välja korraldus nr 476 „Toitlustustoetuse määramine“.
• Otsustati erakorralise ühekordse sotsiaaltoetuse määramine.
• Anti välja korraldus nr 478 „Sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine“.
• Anti välja korraldus nr 479 „Muudatuste tegemine teeregistris“, millega moodustada järgmised tervikteed ja kanda need
riikliku teeregistri kohalike teede andmebaasi:
1) Vea ja Nõva külas asuv Kopase tee nr 5860001 pikkusega
3359 m;
2) Meoma külas asuv Natali tee nr 5860002 pikkusega 847 m; 3)
Perametsa külas asuv Lehtla tee nr 5860003 pikkusega 620 m;
4) Ranna külas asuv Lubjamäe tee nr 5860004 pikkusega 199 m.
• Anti välja korraldus nr 480 „Pakkumuse edukaks tunnistamine
Alajõe ja Metsakivi paisjärvede väliatraktsioonid“, millega kinnitati pakkumuse „Alajõe ja Metsakivi paisjärvede ranna-alale
väliatraktsioonide projekteerimine ja paigaldamine“ tulemused
ning tunnistati tööde teostajaks Puukujurid OÜ pakkumusega
summas 3750,00 eurot ilma käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 481 „Pakkumuse edukaks tunnistamine
Alajõe Paisjärve ujumissild“, millega kinnitati pakkumuse „Alajõe paisjärvele ujumissilla paigaldamine koos projekteerimise,
transpordi ja paigaldusega“ tulemused ning tunnistada tööde

tegijaks Vibur OÜ pakkumusega summas 3288,74 eurot ilma
käibemaksuta.

Vallavalitsuse istung 22.10.2020

• Anti välja korraldus nr 482 „Peipsiääre Vallavalitsuse
08.09.2020 korralduse nr 399 kehtetuks tunnistamine“, millega
tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 08.09.2020 korraldus nr 399 „Vallavara võõrandamiseks korraldatud avaliku
kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine“.
• Anti välja korraldus nr 483 „Vallavara võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine“.

Vallavalitsuse istung 27.10.2020

• Väljastati järgmised ehitusload Assikvere külas Palmeti kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks, Assikvere külas Uus-Jakobi,
Põhja-Jakobi, Vana-Jakobi ja Jakobi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks, Rootsikülas Kingu kinnistule puurkaevu
rajamiseks, Undi külas Savi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks ja Kallaste linnas Sõpruse tn 7 kinnistul külalistemaja
lammutamiseks.
• Väljastati järgmised kasutusload Koosa külas Paisjärve
kinnistul virgestusala kasutusele võtmiseks, Naelavere külas
Kitseherne kinnistul päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks, Alatskivi alevikus Kooli tn 1 kinnistul tuletõrjeveehoidla
kasutusele võtmiseks ja Koosa külas Koosa remonditöökoja
kinnistul konteinerkatlamaja kasutusele võtmiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Assikvere külas Vadi
kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks ja
Kokanurga külas Reenu kinnistule päikeseelektrijaama projekti
koostamiseks.
• Anti välja korraldus nr 496 „Avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks sundvalduse seadmine“, millega seati
Nina külas, Nina-Kiriku tee T10 kinnistule (kasutusõiguse ala
suurus 2,4 m2), Nina-Kiriku tee T11 kinnistule (kasutusõiguse
ala suurus 155 m2), Pillirookinnistule (kasutusõiguse ala suurus
183 m2), Sirbi kinnistule (kasutusõiguse ala suurus 112 m2), Pikk
tn 58 kinnistule (kasutusõiguse ala suurus 184 m2) Elektrilevi
OÜ kasuks tähtajatult sundvaldus avalikes huvides vajaliku
maakaabelliini rajamiseks.
• Otsustati korraldada riigihange „Kallaste söökla ehitustööd“
lihthankemenetlusena.
• Nõustuti Papiaru külas asuva Sabriina katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati nende koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Papiaru külas asuva Sapi katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ning määrati nende koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
• Nõustuti Tedrekülas asuva Pihlaka katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ning määrati nende koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
• Nõustuti Tedrekülas asuva Tooma katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ning määrati nende koha-aadressid ja
sihtotstarbed.

Toimus eterniidijäätmete tasuta kogumine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
poolt toetatud projekt "Eterniidijäätmete kogumisringid Peipsiääre vallas 2020" viidi ellu oktoobris. Kogumine toimus kolmes kohas: Alatskivi
alevikus, Pala külas ja Vara külas.
Eterniidijäätmeid koguti kokku 112 tonni. Töö teostaja oli
Amestop OÜ. Eelregistreerimine eterniidijäätmete üleandmiseks
toimus juba märtsikuus. Registreerunuid oli 51 inimest. Projekti
kogumaksumus 10 086,30 eurot, valla omaosalus 2017,26 eurot.
Täname KIK-i toetuse eest!
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• Nõustuti Vanaussaia külas asuva Murukivi katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati nende kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Alatskivi alevikus asuvale munitsipaalomandisse taotletud Jõe tänava katastriüksusele sihtotstarbeks:
55% transpordimaa, 30% veekogude maa, 15% sotsiaalmaa
alaliigiga üldkasutatav maa.
• Määrati Kolkja alevikus asuvale munitsipaalomandisse taotletud katastriüksusele (katastritunnusega 58601:001:0812)
sihtotstarbeks: 100% sotsiaalmaa-alaliik: üldkasutatav maa
ja koha-aadressiks Kolkja alevik Kõrkjaranna. Määrata Kolkja
alevikus asuvale munitsipaalomandisse taotletud katastriüksusele (katastritunnusega 58601:001:1345) sihtotstarbeks: 100%
sihtotstarbeta maa ja koha-aadressiks Kolkja alevik Ranna tn 52a.
• Anti välja korraldus nr 505 „Kallaste linnas asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine“, millega algatati
Kallaste linnas asuva 1402 m² suuruse Oktoobri tn 26a katastriüksuse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus.
• Kinnitati Anna Haava nim Pala Kooli hoolekogu alljärgnevas
koosseisus: Andres Tarto, Romet Villemson, Annika Oras, Taavi
Pirk, Asso Raudmäe, Helen Int, Piret Kaur, Liina Ainsalu, Eve Eres
ja Karl-Matthias Kaasik.
• Kinnitati Kolkja Lasteaed-Põhikooli hoolekogu alljärgnevas
koosseisus: Irina Orlova, Ljudmila Remets, Aili Mägi, Andrei
Murov, Tiina Savostkina, Julia Stolbetskaja, Natalja Rästas, Alina
Aksjonova, Julia Kruglova ja Viktor Filippov.
• Kinnitati Vara Lasteaed Õnnetriinu hoolekogu alljärgnevas
koosseisus: Kaisa Joonas, Marko Kurg, Eveliis Kurg, Katrin Kadaste ja Vaike Torokvei.
• Kinnitati Alatskivi Lasteaia hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
Laura Lillepalu-Scott, Liina Nisu, Peeter Vagula, Laura Madi, Kai
Knude ja Rutt Pirk.
• Anti välja korraldus nr 511 „Huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise toetuse määramine“.
• Kinnitati Peipsiääre valla Keskraamatukogu nõukogu liikmeteks Grete-Stina Haaristo, Margit Soieva, Kristin Kaarna, Riina
Groznaja, Taimo Kink, Niina Sergejevaja ja Väino Kivirüüt.
• Anti välja korraldus nr 513 „Peipsiääre valla raamatukogude
lahtiolekuaegade kinnitamine“, millega kinnitati Peipsiääre valla
raamatukogude uued lahtiolekuajad alates 01.11.2020.
• Otsustati võõrandada otsustuskorras Peipsiääre vallale vallasvarana kuuluv sõiduauto Ford Focus müügihinnaga 200 eurot.
• Anti välja korraldused nr 517–519 „Korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamine“.
• Arutati Peipsiääre vallas Kirtsi tee avalikuks kasutamiseks
määramise tingimusi. Otsustati, et sundvaldus seatakse täies
ulatuses Peipsiääre vallale kuuluvast Kirtsi teest kuni RMK teeni
(Halliku metskond 42), avalikult teelt saavad juurdepääsu kõik
elukondlikud hooned. Sundvaldus seatakse tasuta, tingimusel, et
Peipsiääre Vallavalitsus tasub Maatervendus OÜ poolt koostatud
„Looduse metsanduskraavide uuendustööde kava“ projekti alusel
kuivenduskraavide uuendamise tööde eest.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

LUMETÕRJE PEIPSIÄÄRE VALLAS 2020/2021
Tööpiirkond

Töid teeb

ALATSKIVI
Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, FIE Enn Lõhmus
Savastvere
ALATSKIVI
Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla
ALATSKIVI
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi,
Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu

Friendsland OÜ
Friendsland OÜ

Kontakt
Tel (+372) 506 1779

Tel +(372) 523 8091
Tel (+372) 523 8091

VARA Välgi piirkond

ESK Grupp OÜ

Tel (+372) 502 5478

VARA Vara I piirkond

FIE Paul Riispere

Tel (+372) 521 5003

VARA Vara II piirkond

Demoona OÜ

Tel (+372) 5804 1985

VARA Koosa piirkond

Truiukandi OÜ

Tel (+372) 5692 4385

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

PALA Assikvere-Nõva

Palmet OÜ

Tel (+372) 5564 0485

PALA Pala-Tagumaa

Mandlisalu OÜ

Tel (+372) 515 9294

PALA Sääritsa-Punikevere

AT Maagrupp OÜ

Tel (+372) 521 7945

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.
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Kiriltrans OÜ

Tel (+372) 529 2594

KALLASTE

kommunaalteenistus

Tel (+372) 5562 7116

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
DETSEMBRIS 2020

Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, kännud, kraavid jms). Puude oksad, mis võivad
tekitada traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Kui nimetatud tingimused pole täidetud, jätab vallavalitsus endale õiguse teid, millel
esinevad eelpool mainitud takistused mitte lumest koristada.
Lumetõrjetööde tegija lepingujärgsete tööüleseannete hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja platside puhastamine.
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Kiire internet on muutunud elu
lahutamatuks osaks
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TARTUMAA OMAVALITSUSTE LIIT VÕTAB VASTU
EELTAOTLUSI PEIPSIVEERE PROGRAMMI 2021.
AASTA TEGEVUSKAVA KOOSTAMISEKS
Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere
piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve
atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades
piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Elektrilevi kiireELEKTRILEVI
interneti
plaanid
vallas 2019 – 2022
KIIRE
INTERNETIPeipsiääre
PLAANID PEIPSIÄÄRE

Tervet maailma ja ka Eestit tabanud koroonakriis ning selle erineva
rangusastmega kogunemis- ja liikumiskeelud näitavad ilmekalt, et meie
ellu on tulnud uus normaalsus.

VALLAS 2019–2022

2019 – Kallaste linn,
Kasepää alevik, Kolkja
alevik, Varnja alevik;
2020 – Koosa küla;
2021 – Alajõe küla,
Pilpaküla, Vara küla,
Varnja alevik;
2022 – Alatskivi alevik,
Kallaste linn, Kolkja
alevik, Sipelga küla

Igal majapidamisel peab igapäevatoimingute mugavaks teostamiseks
tagataskus olema kvaliteetne fiiberoptiline interneti püsiühendus ehk
maakeeli kiire internet. See aitab ka
kõige keerulisematel aegadel meid
ümbritseva uudisruumiga kursis olla,
tagab vajadusel muredevaba kaugõppe, töö tegijate jaoks samaväärse
või isegi parema interneti püsiühenduse kui kontoris. Ja muidugi aitab
suhelda töökaaslaste, lähedaste ning
sõpradega.
Elektrilevi alustas 2019. aastal
Eesti esimese operaatorineutraalse
interneti- ja televõrgu ehitamist, mis
lahendab väljaspool suuri linnu olevate
majapidamiste internetiühenduse puudumist või parendab märkimisväärselt
seniseid võimalusi.
Meil on hea meel teada anda, et
projekteerimine võrgu väljaehitamiseks on valmis saanud Peipsiääre
vallas, Koosa külas. Sealsetel elanikel
on nüüdsest võimalik sõlmida liitumislepinguid. Kõik vajalikud toimingud
saab ära teha kodust lahkumata,
Elektrilevi iseteeninduses, aadressil
www.elektrilevi.ee/kiireinternet.
Piirkonnas loome kiire internetiga
liitumise võimekuse 216 aadressile.
Eramajade puhul toome trassi
väljaehitamisel sidekaabli üldjuhul
õhuliiniga maja või kinnistu piirile.
Riigitoetusega aadressidele pakume
esimesel kahel kuul kestval liitumisperioodil tasuta kaabli tuppa toomist.
Liitumise kogukuluks on ühekordne
liitumistasu - 199 eurot. Iseteeninduses liitumislepingu sõlmimisel kuva-

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna
omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 6. novembrist kuni 7. detsembrini 2020. Täpsem informatsioon ja
taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel
http://www.tartumaa.ee.

Valitsus avalikustas uued koroonaviiruse vastased meetmed
Stenbocki maja, 10. november 2020

2019
2020
2021
2022

takse teile ka eeldatav tööde valmimise
tähtaeg.
Kortermajade puhul on oluline ligikaudu poolte korterite liitumislepingute olemasolu, vastasel juhul kallist
ja keerulist kinnistusisest sidevõrku
rajama ei hakata. Kui liitumisavaldusi on piisavalt sõlmib Elektrilevi
korteriühistuga koostöölepingu. Seejärel korteripõhised liitumislepingud
kinnitatakse ning algab ehitus, mis
lõpeb kaabli paigaldamisega korteri
sisse, välisukse vahetusse lähedusse.
Liitumistasu tuleb kortermajade klientidel tasuda alles meiepoolse kinnituse
järgselt, et asume kindlalt ehitama.

Ka kortermajades on esmase liitumistähtaja perioodil (2 kuud) liitumistasu 199 eurot.
Võrguga liitunud kliendi jaoks on
hilisem operaatori valik vaba ehk teenusepakkujaks saavad olla nii Telia,
Tele2, Elisa või mõni teine turuosaline.
Kiire internet jõuab teieni pärast operaatoriga lepingu sõlmimist ning vajalike tehniliste toimingute teostamist.
Mait Rahi
Elektrilevi uute teenuste
projektijuht

Kingi oma vanale autole uus elu
Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et vana romu viiakse
kutsumise peale täiesti
tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini
viivad Eesti Autolammutuste Liit, Kuusakoski AS
ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab BLRT
Refonda 1817, Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt
5787 7233 või Kuusakoski
tasuta lühinumbrilt 13660.
Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud
aastaid tehnoülevaatusel
ega oma liikluskindlustust.
2018. aastal oli kogutud
romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine
91,2%. Romusõidukitest
on võimalik ringlussevõtta
rehve, õlifiltreid, akusid
ja metalle. Romusõidukite

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre,
Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare
ulatuses.

plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse.
Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk
lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele.
Ebaseaduslik lammutaja
ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega
registreeri end sõiduki uue
omanikuna liiklusregistis.
Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi
ning linnas hõivavad ära
parkimiskohad. Illegaalses
jäätmekäitluskohas toimub

jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis
kujutab endast suurt keskkonnahäiringut seades ohtu
põhjavee ja ohutuse (tulekahjud jms). Maha kallatud
või põletatud mootoriõli ning
mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi
käitlemine võib põhjustada
nii keskkonnaohtu, kui ka
ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke
eemaldatakse kasutuselt
kõrvaldatud sõidukist käitlemise ajal.

Kasutuselt kõrvaldatud
sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel,
mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda. Keskkonnaluba omav
töötlemiskoda suudab teie
romusõiduki taaskasutada.
2017. aastal kustutati
lammutustõendi alusel 16
263 sõidukit, 2016. aastal oli
see 11 184. Inimesed muutuvad järjest teadlikumaks,
et kasutuselt kõrvaldatud
sõiduk tuleb viia ametlikku
lammutuskotta, kus ta võetakse liiklusregistrist maha
lammutustõendi alusel.
Romukampaania raames koguti 2018 aastal 250
romusõidukit ning 2019.
aastal koguti Kuusakoski ja
Eesti Autolammutuste Liidu
poolt 2019. aastal kokku 430
sõidukit. BLRT Refonda,
Eesti Autolammutuste Liit
ja Kuusakoski väljastavad
romusõiduki osas lammutustõendi ning annavad teie
autole uue elu.

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes
avalikes kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist.
Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav
olukord Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab
kiirelt. "Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja ettepanekud, kuidas
vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja pereringis, ühissõidukites ja
muudes avalikes kohtades. Lisaks peame praeguses olukorras vajalikuks
karmistada piiranguid kaubandusettevõtetes ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et suudaksime viiruse levikut kontrollida," ütles ta.
Meetmetele, mille rakendamine eeldab valitsuse korralduste muutmist, andis valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu. Vastavad
korraldused annab valitsus praeguse plaani kohaselt sel neljapäeval
ning need hakkavad kehtima alates 16. novembrist.

Meetmed töökohal
•Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.
•Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada
kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusesse.
•Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Pereringis jõulupühade
pidamine on loomulikult lubatud.

Meetmed kodus ja pereringis
• Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda
nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida
distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.
• Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele
ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks suhtluseks.
• Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse
nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt
käsi ja pindasid.

Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis
• Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende
üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris
ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle nõude täitmist
palume jälgida ning inimesi informeerida ka vedajatel, kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma inimesed, kellele
see on meditsiiniliselt vastunäidustatud või esineb vajadus suhelda
vaegkuuljatega, kes loevad suhtluse käigus ka vestluspartneri huultelt,
ning alla 12-aastased lapsed. Võimalikud on ka teised põhjendatud
olukorrad (näiteks juhul, kui transpordivahendis pole teisi reisijaid).
• Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist puudutava teavituse, näiteks üleskutse "Hea reisija, pane mask ette!"
Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis
nähtavale kohale.
• Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides
2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning
teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud
perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Reegel
hakkab kehtima 16. novembrist.
• Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlus- ja meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise vahemaa reegli, kusjuures
ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust
ja laste mängutubasid. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.
• Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutuste
lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki. Piirang hakkab
kehtima 16. novembrist.
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Assikvere kandi tegemistest

Viiruse kiire levik
sunnib inimesed ettevaatlikuks. Peale viiruste
varitsevad meid ju veel
mitmed muud ohud. Ettevaatusabinõusid järgides
jätkata tegutsemist! Ükski
valitsus ei suuda meid
kõikide ohtude eest kaitsta. Peamine vastutus on
meie endi tegutsemises.
Rahvatantsuring alustas
oktoobrist ja valmistub
kevadiseks peoks Malle
Weinrauchi juhendamisel. Külateater on uue
etenduse valinud ja rollid
jaotatud. Ikka Ülle Meose juhatusel. Arvestades
olukorda riigis ja maailmas peab olema valmis
tagasilöökideks. Vaatame,
kuidas kujuneb ja loodame parimat.
Traditsioonilise pirukapeo pidas Assikvere
rahvas 25. oktoobril. Külas oli noor metsamees ja
tulihingeline metsakaitsja
Mati Sepp, kes kõneles
metsa raiumisega seotud
probleemidest. Muusikat tegi akordionil Imre
Nõmm, kelle pilli järgi läks
seekord isegi tantsuks.
Laual oli hulgaliselt külaliste toodud maitsvaid
pirukaid. Osalejad jäid
rahule.

Kodavere kiäleruasuke
Mari Vallisoo 70
12. märdikuu pääväl õles suand Saskveren sündind salmisiädjä
Mari Vallisoo seitsmekümne uassasess. Kodaverekiilsid salma võib
leidä Mari Vallisoo luulekogodess „Sünnisõnad ja surmasõnumid“
(1991), „Ussisõnad“ (2001), „Viimäne vihim“ (2013) ja „Mälestusi
maailmast“ (2015). Kõik kiäled one ilosad, ku näid mõessad – aga
emäkiil one kõege ilosam.
Kiäled käänd ilma müüdä
Õtsnud kes kõneles
Egä egaüks ei sua

Kõege ilosam kiil jäe seie
meienukka kos kehväd mullad
kivid kännod ja kõva mua
Kehväd viljad ja rohod
kehväd õraseenäd ja malts
Kõege ilosam kiil jäe meele
kiänäkud viänakud siden
Pirukapidu seltsimajas. 				

FOTO: Sirli Oras

Plaanis on 28. novembril kohtumine erusõjaväelase Ülo Raudmäega, kes
on oma karjääri jooksul
olnud teenistuses erinevates riikides ja jagab
meiega oma mõtteid kaitseväelase elust .
Lõppemas on Leaderi
meetme toel projekt „Assikvere seltsimaja katusekatte vahetus”. Tööd on
lõpetatud ja ootavad rahastaja järelkontrolli. Aitäh Peipsiääre vallavalitsusele, kes eraldas 2020.
a eelarvest omaosaluseks

vajaliku summa. Projektiga kaasnes seltsimaja lae
soojustamine. Projekti
ehitusliku poole valmistas
ette Roland Vaikmäe, kes
oli ka mõned aastad tagasi
seltsimaja fassaadi renoveerimise projekti ettevalmistaja ja projektijuht.
Lugupidamine ja tänu
Rolandile, et on leidnud
aega kodukanti panustada. Sven Müürsepp ja
Raivo Bunder tegid vabatahtlikena suure töö laka
koristamisel. Kui vahel
tundubki, et probleemid

käivad üle jõu, siis ühiselt
saame hakkama.
Aasta tahaksime lõpetada 27. detsembril
väikese peoga. Huvilised,
hoidke silmad lahti, kas
järgnevad sündmused
toimuvad või mitte!

das epoksiidvaigust tooteid, mida tasub kindlasti
uudistama tulla. Aktiivsed Mulgi väikeettevõtjad
on seljad kokku pannud
ja toonud palju huvitavat
kaupa Peipsiääre rahvale
tutvustamiseks. Magasiait
on 10. koht terve vabariigi peal, kus Mulkide kaupa
nüüd osta saab.
Kaks toredat noort
kunstnikku, Liisi Luki
ja Pille Rossi, on oma
loomingu postkaartidele
trükkinud. Tule naudi
kunstiteoseid kohapeal,
osta koju kaasa või saada
postiga lähedastele.
Eriline rõõm on tutvustada Talusahvri uusi
tooteid nagu „Soovana
veinikeedis“, „Metsamoori vürtsimoos“ ning taimetee "Talusahvri trio".
Otse loomulikult tegime
ka uue partii armastatud
sibulkasid ning maiamatele klientidele keedusuhkrut.
Eesti Posti poolt palume oma jõulukaardid ja
-kingitused saata juba varakult teele, eriti kui on tegemist üle mere minevate
saadetistega. Nii saavad
kõik meile kallid inimesed

oma pakid õigel ajal kätte.
Samuti palume inimestel
posti- ja pakitoimingutele tulles varuda aega
ning võimalusel eeltöö ja
pakkimine kodus ära teha.
Nii väldite ebamugavaid
järjekordi ning tervist
ohustavaid olukordi.
Paneme kõigile Magasiaita külastavatele klientidele südamele, et poodi
sisenedes tuleb desinfitseerida käed, kanda maski
ning järgida 2 + 2-reeglit.

Viirushaiguse tunnustega on poodi sisenemine
rangelt keelatud. Oleme
palun arvestavad, hoiame
üksteise ja enda tervist!
Meie käsitööliste toodang ja jooksev informatsioon on saadaval ka
e-poes aadressil www.
magasiait.ee ja meie FB
lehel.
Toredat sügise jätku ja
turvalist talve algust!

28. novembril kell 13 Assikvere seltsimaja kohtumine erusõjaväelase
Ülo Raudmäega.
27. detsembril kell 13
aastalõpu tänupidu.
Helgi Vaga

Kõik on uus novembrikuus
November on vaikne
hingede ja jõuluootuse
kuu. Tehakse kokkuvõtteid pärast suvehooaja
lõppu ja tõmmatakse pisut hinge, et valmistuda
saabuvateks pühadeks
ning talveks.
Niisamuti ei saa ka
meie jõuluootuseta. Pakime juba hoolega kinke,
komplekteerime erinevaid pakke. Suurima heameelega aitame teie firma
koostööpartneritele või
perekonnaliikmetele sobiva kinkekarbi või -korvi
täita kohalike maitsete
ning teiste käsitöötoodetega. Pöörduge kindlasti
juba varakult Magasiaita
ning oleme abiks just teile
sobiva komplekti loomisel. Mõistagi teeme ka
parima pakkumise!
Lisaks on meil suur
rõõm tervitada uusi usinaid käsitöölisi ning
gurmaanidelegi huvipakkuvaid tooteid täitsa
oma koduköögist. Galina
Mustveest toob meieni
soodsa hinnaga masinkootuid sokke ja kindaid,
JTDisain Rakverest esitleb
esmakordselt Magasiai-

Magasiaida pere

Meie õlema kiäle kanjad
Ärävalitset suguselts

Mari Vallisoo Kodavere rannas.
FOTO: Arvi Kriis / Ekspress Meedia

(Mari Vallisoo salm luulekogoss
„Viimäne vihim“)

Filmistuudio otsib võttekohti Peipsiääre vallas
Tuntud Tallinna filmistuudio Allfilm ("Tõde ja õigus",
"Mandariinid", "Vehkleja") plaanib järgmise aasta suvel
vändata Peipsiääre vallas mängufilmi "Biwa järve 8
nägu". Filmi režissöör on Marko Raat ja lugu põhineb
Max Dauthendey (1867–1918) raamatu motiividel.
Uue filmi loomisele on võimalus kaasa aidata ka kõigil
Peipsiääre valla elanikel – kutsume üles kõiki Varnja,
Kolkja, Kasepää, Raja, Kallaste ja Mustvee elanikke
endast märku andma, kes oleks valmis oma majapidamist filmi võttekohana välja pakkuma.
Soovime leida maja või korteri interjööri, hoovi, dvori
ja järveäärset paadikanalit. Sobivad on iga ajastu
välimusega ja igas seisukorras kohad: kaasaaegsed,
nõukogudeaegsed, ehitusjärgus olevad, tühjalt seisvad suvilad, lagunenud hooned.
Kui oled huvitatud koostööst mängufilmi loomisel,
siis võta ühendust. Sobivuse korral lepime kokku aja,
millal saaksime tulla kohaga tutvuma. Väljavalitud
võttepaikadega sõlmime koostöölepingu ja lepime
kokku väärika tasu.
Võimalusel palume ühendust võtta novembrikuu
jooksul, kuid vaatame üle ka hilisemad pakkumised.
Filmistuudio esindaja: Kaido Kivitoa tel 5656 5506,
email: allfilm@allfilm.ee
Filmistuudio Allfilm tänab juba meid aidanud lahkeid
inimesi Kolkja, Varnja, Kasepää ja Kallaste asumites,
kes on aidanud leida infot ja on oma majapidamisi
juba välja pakkunud.
Suur tänu: Aleksei Pashenkov, Aleksandr Kulak, Fjodor
ja Mihhail Gorin, Raissa Poljakova, Aino Slovjantseva,
Anna Nikolina, Aleksandr Sinilnikov, Vahur Afanasjev,
Martin ja Tuuli, perekond Mesi, Prit Türk, Raul Oreškin,
Peipsi Kalamees AS, Zoja Nikolajeva, Zoja Kotkina.

Kinkekarp Maitseküllus.

FOTO: Karin Kriisa
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Alatskivi kool pidas sünnipäeva
25. oktoobril 2020 tähistas Alatskivi koolipere
kitsas ringis Juhan Liivi
nim. Alatskivi Keskkooli
70. sünnipäeva. Kooli lipu
tõid pidupäeva puhul saali
vilistlased Dairi Pärn, Reet
Kruup ja Grete Hantson.
Aktusel meenutati keskkooli algusaegu, millest
käis rääkimas kauaaegne
koolijuht Karl Elken. Tänasel päeval töötab Alatskivi
koolis 13 inimest, kes on
keskkooli vilistlased või
lõpetanud siin põhikooli.
Sünnipäevalapsele lauldi sünnipäevalaulu ning ei
puudunud ka sünnipäevatort.

Vilistlased lippu kandmas. 						

Helen Paju ja Karl Elken. 			

Pärast aktust käidi Alatskivi kalmistul Juhan Liivi
haual, et koolile nime andnud luuletajat meenutada.
Päeva lõpetuseks tegi
keskkooli 28. lennu õpila-

Foto Dairi Pärn

sed üllatuse oma koolipapa
Karl Elkenile – Alatskivi
kooli pargis, Juhan Liivi
büsti juures avati koolipapa
pink, mille mugavust said
kohe proovida nii koolipa-

pa Karl ise kui tema endised
õpilased ja kolleegid.
Sünnipäevamelust said
osa ka keskkooli endised
direktorid Urmas Laur,
Urve Lõhmus, Raigo Lille

Pala kooli tegemisi

Foto Karmen Kuusik

Koolipapa Karl Elken oma pingil. 		

Foto Dairi Pärn

ja Erki Larm, kellele magus
tervitus koju kätte viidi.

Palju õnne, Juhan Liivi
nim Alatskivi Keskkool!

Eesti Rahva Muuseumis põneval muinasjutunäitusel
„Elas kord....”
Vara põhikooli 5.–6.
klassi õpilased käisid 4.
novembril Eesti rahva
muuseumis uudistamas
muinasjutunäitust „Elas
kord...” See näitus on
üles ehitatud ja koostatud kogu maailmas
tuntud muinasjuttude
ainetel.
Kohe sisse astudes mattusime muinasjutu imelisse maailma. Meie ees avanes terve fantaasiamaailm.
Kõndisime mööda peegelseintega ala ja iga mingi aja
tagant on uksed, mis sind
erinevatesse ruumidesse
viivad ning millest igaüks
on mingi muinasjutu temaatikale pühendatud.
Astusime mööda muinasjututegelaste radu, kohates
kõiki seda, mida nemadki.
Saime teada, kuidas muinasjutud on aja jooksul
muutunud ja kuulasime
palju põnevat muinasjuttudest. Näitus pakkus
meile äratundmisrõõmu,

Muinasjutud tõmbasid meid enda maailma.

palju avastust ja kohtumisi
erinevate muinasjututegelastega. Oli võimalus ise
katsuda eksponaate ja neid
ka liikuma panna. Täitsime
ka töölehti, kus pidime
muinasjututeemalisi ülesandeid lahendama.
Vastused peitusid muinasjutu tubades. Saime
isegi teha puutetundlikul
arvutil oma enda kratti.

FOTO: Irene Lillemäe

Krati panime kokku erinevatest tööriistadest ja
puust asjadest. Siis tuli
talle kolm tilka maagilist
vett või verd peale valada.
Lisaks uudistasime ka
Siima Škopi 100. sünniaastapäevale pühendatud
raamatuillustratsiooni- ja
plakatinäitust, kus avanes
Lumivalgekese, Pöial-Liisi,
Une-Mati ja paljude teis-

5

te muinaslugude imeline
maailm. Muinasjutupiltidega on püüdnud kunstnik lapsi õnnelikuks teha.
Lumivalgekese prototüübi
leidis ta trammist. Selleks
sai tartlanna Nieves Redi,
hilisem näitleja.
Imetlesime ERMi
sisekujundust, saime teada, milline nägi ERM välja
1922. aastal, millised olid
kiviaja tarbeesemed ning
vaatasime ka maailma
suurimat muhu sukkade
näitust.
Muinasjutud olid meie
jaoks alati tundunud nii
maagilised ja põnevad.
Saime näituselt meeldiva
elamuse ja palju uusi teadmisi ning oli põnev erinevates tubades ülesandeid
lahendada.
Irene Lillemäe,
Krisete Pajustik

Vara põhikooli
6. klassi õpilased

30.–31. oktoobril toimus 5.–9. klasside kooliöö,
mis algas karnevaliga reede õhtupoolikul. Osalejad
said esitleda enda kostüüme, osaleda viktoriinis, valmistada ette klassiesinemisi, esineda, tegutseda nii
toas kui õues. Kooliöö lõppes 31. oktoobri hommikul
ühise hommikusöögi ja kokkuvõtete tegemisega. Aitäh
õpilasesindusele, kes kooliööd korraldas.
Hingedekuu algas 2. novembril hingedehommikuga, kus mõeldi oma lähedastele, kuulati luulet ning
Oskar Raudmäe esituses juttu „Unenäo läbi rikkaks“
raamatust „Rahvajutte Maarja-Magdaleena kihelkonnast“.
4. novembril toimus 8. klassi õpilastele Mari
Puniste loeng küberkiusamisest.
5. novembril osales 6. klass "Hooliva klass" projektis.
Laupäeval, 7. novembril toimus Nõo muusikakoolis
Tartumaa laululaps 2020, kus 8 – 10 aastaste vanuserühmas osales 4. kl õpilane Karmen Kivistik.
11. novembril toimusid Varal Peipsiääre valla
koolinoorte meistrivõistlused rahvastepallis 4.–5. kl
õpilastele. Meie kooli võistkondadel õpetaja Virge Otsa
juhendamisel läks väga hästi. Tüdrukute võistkond
koosseisus Joanna Juursalu, Emma-Lotta Oras, AnnaLiisa Oras, Sandra Malene Ottson, Eha Merin Nõmm,
Arianna-Viktoria Lehtla, Karola Karu ja Lenna-Riin
Oras tulid meistriks ning poiste võistkond koosseisus
Oliver Maran, Siim Markkel Kask, Mario Päll, Tanel
Lõhmus, Dimitri Karpuhhin, Gert Kotselainen, Robin
Värk ja Oskar Raudmäe saavutas II koha.
12. novembril toimus Erametsakeskuse toetusel
5. ja 7. kl õpilastel õppereis-õuesõppepäev. Külastati
Saatse muuseumi ja selle juures olevat matkarada.
Tegemist on Eesti ainsa matkarajaga, mis kulgeb paralleelselt Eesti -Vene riigipiiriga. Ilmselt olid õpilased
oma tegemistes piirile liialt lähedal, sest Piirivalve
patrull tuli vaatama, mis teoksil. Saime teada, kuidas
piiri jälgitakse, mida tohib teha ja kuidas vajadusel
käituda. Matkarajal oli võimalus tutvuda erinevate
metsakooslustega, käia rabas ning leida loodusest
mitme linnu tegevuse märke.
Reedel, 13. novembril toimus 1.–4. kl karneval.
Kostümeeritud tegelased lustisid kooli aulas ja klassides. Kavas olid mängud, viktoriin, aardejaht ning
erinevad põnevad tegevused. Aitäh 1.–4. klassi klassijuhatajatele karnevali korraldamise eest!
Sel aastal osutusid karnevalide parimateks kostüümide kandjateks need, kes ise kostüümi valmistamisega vaeva olid näinud. Karnevalidele jagus palju
erinevaid põnevaid tegelasi, kellest nii mõnelgi oli
oma lugu jutustada.
17.–19. novembril toimus riikide nädal, kus iga
klass tutvustas kooliperele oma valitud riiki just neile
sobival moel. Sai kuulda erinevaid keeli nii kõnes kui
laulus, näha tantse, maitsta toite ja teha muud põnevat.
20. novembril toimus 3. klassi sportlik-looduslik
õppereis-õuesõppepäev, mille jooksul külastati ka
Elistvere loomaparki. Aitäh Erametsakeskusele toetuse eest.
Ja ongi kätte jõudmas I trimestri lõpp, mida tähistame mälumänguga.
		

Pala kool

Eduard Tubin - 115

				

FOTO: Margit Kilter

14. oktoobri kontserdil "Kingitus heliloojale" astusid Tubina muuseumis üles Tartu II muusikakooli
akordionistid ja kitarristid ning Elleri muusikakooli
viiuldajad. Oli armas ja ilus sügisene muusikaelamus!
Lisaks osalejatele kuulub siiras tänu Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile toetuse ning OÜle
Vigurid vägeva sünnipäevatordi eest!
Margit Kilter

Tubina muuseumi giid-pedagoog
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Pala lasteaia novembrikuu
tegevused

FOTO: Agnes Kivirand

Novembri kuu kõige tähtsamad päevad on isadepäev
ning mardipäev. Nii on see traditsiooniliselt olnud ja oli
koroonapiirangute kiuste selgi aastal.
Lasteaias toimus mardipäev mardisantimisega, kuid
piirdus ainult oma lasteaia piires naaberrühmadele mardiõnne viimisega. Mardid laulsid, lugesid luuletusi ja külvasid
igasse kaasaelajasse natukenegi novembri lusti.
Isadepäev toimus sel aastal veebi vahendusel. Kogu
lasteaia lapsed õppisid selgeks hulga lugusid isast ning
esitasid selle vahvalt ja emotsionaalselt, mis kokkumonteerituna mõjus armsa tervitusena kõigile meie isadele.
Lisaks kinkisid lapsed isadele meisterdatud kaardi ning
enda kujundatud ja joonistatud kruusi, millega hommikuti
kohvi juua ja hingekosutavat kontseri nautida.
Algamas on advendiaeg. Seda aega on lapsed oodanud juba peaaegu aasta. Kogu lasteaiapere soovib kõigile
kaunist jõuluaega!
Tiina Karu

Õnnetriinu tegusad, magusad ja
säravad toimetused
Kuldne oktoobrikuu lõppes lasteaias rõõmsa tegutsemisega õuealal. Kuna Õnnetriinude uus sõber, Komposter
Kusti, kurtis ühel päeval tühja
kõhtu, võeti üheskoos ette
hoogne lehtede riisumine,
tassimine ja lohistamine.
Lehti lendas ja lõbu oli laialt.
Aga mis kõige tähtsam – Kusti
sai kõhu täis! Tänuks poetas
ta oma kaane servale kõrvitsatäie maitsvaid komme,
millega usinad Lepatriinud,
Naerupallid ja Mõmmikud
maiustada said.
3. novembri hommikul oli
Vara lasteaed taas täis siginat-saginat: piduliku lõpu sai
viljateema ja alguse hämar
november. Osavad Õnnetriinud avasid pakendeid, kaalusid komponente, sulatasid,
segasid, sõtkusid, vahustasid
ja rullisid ning küpsetasid
terve kuhja imemaitsvaid
karaskeid, kaneelirulle ja

FOTO: Õnnetriinu õpetajad

kaeraküpsiseid. Ka karaskile
sobiva munavõi valmistamine õhtuooteks ei käinud
väikestele kokkadele üle jõu,

ja toit maitses sel päeval kohe
eriti hästi!
Selleks aga, et algaval
pimedal ajal oleksime veelgi

säravamad, kutsume kõiki üles üksteist märkama,
hoolima ja vajajatele helkurit võimaldama. Õnnetriinu
lasteaia väravat ehib plakat
kirjaga „Kui helkur on puudu
– võid kaasa viia. Kui helkur
on üle – riputa siia”. Oleme
väga uhked oma kogukonna
üle, sest helkureid ilmub väravale aina juurde. Loodame,
et koos suudame särada suisa
kevadeni!
Lisaks toimekusele oma
majas ja õues lõi Õnnetriinu
lasteaed kaasa IELS uuringus 5-aastaste laste varaste
õpioskuste ja üldpädevuste
kohta. Oleme uhked enda
panuse üle suurde ettevõtmisesse ning seda jääb meenutama hiljuti meile saabunud
tore tänukiri.
Koos olemise ja tegutsemise rõõm on piiritu!
Õnnetriinu lasteaiapere

Eriolukord tõi sotsiaalvaldkonda riigi, kohalike omavalitsuste
ja eraettevõtete uusi koostöövorme
2020. aastal meid ootamatult tabanud koroonaviirus tekitas senikogematu
olukorra, kus paljud eestimaalased, aga eelkõige
riskirühmadesse kuuluvad
inimesed, pidid sulguma
oma kodudesse ja isegi poes
käimine muutus mittesoovitavaks. See oli väljakutse
kogu sotsiaalvaldkonnale,
kuid keerulisse olukorda
sattunud inimeste abistamise vajadus tõi kaasa palju innovaatilisi mõtteid ja
lahendusi. Selles olukorras
hakkasid omavalitsused
otsima koostöövõimalusi
kaupluste ja kaubanduskettidega ning oluline on,
et neid tegevusi jätkataks
ka tulevikus.
Elanike hoidmiseks ja
abistamiseks olid omavalitsused sunnitud välja
mõtlema uusi koostöövõimalusi erasektoriga.
Suurlinna puhul võib hea
näitena välja tuua Tallinna
linna ja Harjumaa ning
kaubakett Selveri koostöö,
kus ehitati üles vanemaealiste ja hooldustöötajate
nn poes käimise vältimise
süsteem. Hooldustöötaja
abiga sai e-Selveri eraldi sotsiaalabi vajavatele
inimestele loodud liidese
kaudu tellida koju toitu ja
kauba saajal ei olnud vaja
muud teha, kui toidupakk
vastu võtta. Sellega hoiti kokku hooldustöötaja
poeskäigu aega ja boonusena langes ära ka raskete
kottide tassimise vajadus,

mis jättis rohkem aega
abivajajaga suhtlemiseks.
Kohalik omavalitsus arveldas kaubaketiga, sotsiaaltöötaja abivajajaga ja
nii said inimesed kodust
väljumata oma toidu lauale ning kullerteenuse eest
tasus kohalik omavalitsus.
Selline lahendus meeldis väga ka omavalitsusele, lahendust peeti ajakohaseks, sotsiaaltööle
kuluvat aega ja ressursse
säästvaks ning mugavaks
ja turvaliseks, kuna kaubaketile sai tasuda ka viiteajaga. Selveri nägemusel
oli aga tegemist mugava
ärilahendusega, mis tagas
stabiilse klientuuri. Vaatamata sellele, et tegemist
oli pilootprojektiga, telliti
läbi e-poe hooldustöötaja
abiga toitu 45% koduteenuse kliendile. Projektiga
alustati märtsi lõpus ning
käivitamiseperioodil lihviti süsteemi ja likvideeriti ka viimased puudused
ning ebakõlad. Tippajal,
maikuus tehti oste 24 817
korral, suve ajal langesid numbrid 6000 ostuni,
kuid septembrist alates
lähenevad numbrid jälle
9000le. Pea samalaadse
lahendusega on Tallinna ja
Harjumaa omavalitsused
koostööd tegemas ka EPrisma ja Barboraga.
Nende sotsiaalasutuste
ja kaubanduskettide koostöö jätkub ka pärast eriolukorra lõppu ja toimib
kasvavas trendis tänaseni.

Sarnaseid uuenduslikke tegutsemise näiteid
võib tuua ka Hiiumaa valla
ja Coopi koostööst, Põhja
Sakala vallast ja mujalt üle
Eesti. Need on head näited,
mis võiksid olla eeskujuks,
et ka teised kohalikud
omavalitsused käivitaksid
ja võimalusel alustaksid
sarnaseid tegevusi.
Ka riigil ja tema strateegilisel partneril Toidupangal on võimalused
abivajajate aitamiseks.
Riik on kohalike omavalitsuste abiga riikliku
toimetulekutoetuse kaudu
saanud toetada inimesi,
kes on abi saamiseks esitanud kohalikule omavalitsusele vastavasisulised
taotlused. 2019. aastal sai
toimetulekutoetust, sõltumata toetuse saamise kordade arvust aasta jooksul
18 719 inimest, mis on
ligi 1,4% Eesti elanikest.
Lisaks toetatakse puudust
kannatavaid inimesi ka
päästetud toidu ehk annetatud toidu abil. Igal nädalal saab sellist abi 9000
inimest üle Eesti. 2019.
aastal jagati Toidupanga
vahendusel abivajajatele
1,4 miljonit kilogrammi
toitu. Ka teised heategevusorganisatsioonid on
Toidupanga partneritena
kogu südamega puudust
kannatavaid inimesi abistamas.
Kui seni oli Eestis suhtelises vaesuses elavate inimeste arv juba pea

300 000, siis Toidupanga
ja kohalike omavalitsuste
andmetel annavad abivajajad endast rohkem
märku ja nende arv on
kasvutrendis. Samas näitavad andmed, et üles on
leidmata paljud inimesed,
kes endale ja oma perele
igapäevaselt kvaliteetset
toitu lubada ei saa. Kõik
inimesed ei jõua kohaliku
omavalitsuse ukse taha
– tihti on probleemiks
kas valehäbi, kartus oma
abivajadustest teistele rääkida, aga ka teadmatus, et
abi on võimalik saada. Hea
meel on selle üle, et abi
pakkujaid ehk annetajaid
on juurde tulnud. Kuid
abi tuleb tagada kõikides
Eesti piirkondades ja siin
on meil kindlasti arenguruumi.
Alutaguse Vallavalitsus
kui hea näide sotsiaalvaldkonna koostööst ja
professionaalsusest

Alutaguse vald sündis
2017. aastal, kui haldusreformi käigus ühinesid
viis omavalitsust, kes pidid hakkama koos elama,
toimetama ja arenema.
Selleks oli vaja välja töötada ühtsed reeglid, arusaamad ja meetodid, kuidas
ühtsena panustada kohaliku omavalitsuse arengusse. Sotsiaalvaldkonnas
hakkasid sotsiaaltöötajad kohandama kohalike
omavalitsuste toetuste- ja

teenuste süsteemi ning
otsima parimaid viise ja
vorme sotsiaaltöö korraldamiseks.
Kuidas jõutakse Alutaguse vallas abivajajani?
Koostöös kõikide valla
allasutustega, kogukonnaliikmetega, kolmanda
sektoriga märgatakse ja
toetatakse vallas abivajajaid. Koostöö algatajateks
on sotsiaalvaldkonna töötajad, kes loovad turvalise
võrgustiku erinevate eluvaldkonna esindajatega –
õpetajad, kasvatajad, perearstid, apteekrid, kaubandustöötajad, haldusega
seotud töötajad, politseid,
psühhiaatrid, töötukassa,
sotsiaalkindlustusamet,
päästeamet, haigekassa,
rehabilitatsiooni asutus,
erinevad teenuseosutajad
jne. Koostöö põhimõtteks
on märgata abivajadust ja
edastada informatsioon
abistajateni.
Alutaguse vallas elab
60+ vanuses inimesi 1420
ehk 30,28 % kogu valla
rahvastikust, 80+ vanuses
inimesi on 355 ning üksi
elavaid eakaid 350, kes
erineval aastaajal vajavad suuremal või vähema
määral kõrvalist abi. Seega
on erinevate toetavate
sotsiaalteenuste loomine
ja arendamine hädavajalik.
Sotsiaaltöötajad hindavad kodukülastuse ajal
eluoluga seotud asjaolusid: kuidas inimene liigub ja kui kaugel asuvad

kauplus, apteek, naaber,
lähedased, kas ja kuidas
saab iseseisvalt hakkama
hügieenitoimingutega, kas
ja millised on sooja toidu valmistamise oskused,
võimalused. Oluline on ka
see, kas ja kuidas on võimalik teistega suhelda, kas
olemas on elekter, telefon,
internet, televiisor jne. Samuti kontrollitakse, kas ja
kuidas saab inimene hakkama eramajas elades, kas
on abi vaja pesupesemisel
ja koristamisel. Vaadatakse,
kas kortermajas elamine on
võimetekohane, kas abivajajal on tervise- või hoolekandeprobleeme ja raskusi
võlgade tasumisega.
Seega saavad riik ja
kohalikud omavalitsused
üheskoos inimeste heaks
veel palju ära teha. Tähtis
on õppida üksteiselt ja
vahetada kogemusi ning
neid siis ellu viia. Kindlasti
on igal vallal oma nägu ja
omad viisid abivajajate
leidmiseks ja toetamiseks.
Eriolukord pani meid küll
kiiremini tegutsema, aga
oluline on, et me hooliks ja
jätkaks tegevusi ja inimestele abi pakkumist ka tulevikus ja pärast kriisi lõppu.
Tea Varrak

sotsiaalministeeriumi
nõunik

Evi Kruzman
Alutagusevalla-valitsuse
sotsiaaltööjuht
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PEIPSIÄÄRE VALLA RAAMATUKOGUDES

Lugedes kasvab
lugemisisu!

Maaraamatukoguhoidja päev
30. oktoober on maaraamatukoguhoidjapäev, millega
lõppesid ka üle-eestilised
raamatukogupäevad, mis said
alguse 20. oktoobril.
Meie valla raamatukoguhoidjad veetsid oma päeva
Kalevipoja muuseumi vastrenoveeritud valdustes ja
tutvusid Eesti rahvuseepose
hiidsangari lugudega hoopis
uudsel moel, seda interaktiivsete tehniliste lahenduste abil. Mängulisel moel sai
kogeda eepose kõige olulisemaid sündmusi, olgu see
siis kuulsa kuningliku mõõga
lugu, põrgu väravates toimunu või teekond maailma otsa.
Suure laeva, nimega Lennuk,
pardal sai vaadata lühifilmi
Kalevipojast.

Raamatukoguhoidjad käisid ka põrgus (sedapuhku küll
virtuaalses) kuid jõudsid ikka
maa peale tagasi peale pikka
madistamist Vanapaganaga.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et Kalevipoja muuseum on
tõesti ainulaadne koht Eesti
rahvuseepose legendi põnevaks avastamiseks.
Selleks tuleb varuda parajalt aega, sest kõik on ülimalt
huvitav ja kaasakiskuv, nii
suurtele kui ka väikestele.

Lastekirjanik Anti Saar kohtumas pisikeste lugejatega.
				
FOTO Olga Haljaste
Juba kolmandat hooaega käivitub Eesti Lastekirjanduse
Keskuse lugemisprogramm, mille eesmärgiks on innustada
5–10-aastaseid lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lugemisprogramm kestab raamatukogudes
12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini 2021.

Sirje Leini

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktor

Raamatukoguhoidjad
Kalevipojaga kohtumas.
FOTO: S. Leini

Maagilis-müstilised hämarikukuud
Koosa Raamatukogus

See ajajärk aastas, mil hommikul kodust lahkudes ja õhtul
oma urgu naastes on õues justkui igavene videvik ja päevavalgust jagub vaid krantsi sabajupi
jagu, on siinsele inimesele
küll tuttav, kuid avaldab ikka
aastast-aastasse oma eriskummalist mõju. Lisaks traditsioonilistele tubastele tegevustele
(lugemine, ahju kütmine, ketramine ja rehapulkade voolimine)
tekib siis seletamatu tung mängulisuse järele. Tahaks pimedas
veidi ringi hulkuda, naabrite
ustele koputada, lugulaulu lüüa
ja vilepilli puhuda. Tahaks end
kellekski teiseks võluda, moonduda ja maskeeruda.
Tänu me nutikatele esivanematele pakuvad siinse
ajavöötme sügistalvised kuud
seda võimalust, et olla veidi
hämaralt mänguline. Isegi veidi
jube, kehastudes sandikesteks,
kes allilmast väljakaranud hingedena uste taga kobistavad,
mõistatustele vastuseid nuiavad, kummalist karutantsu
tantsivad ja lõpetuseks pererahvale (kui hästi läheb)
erisugust õnne lubavad saata.
Sanditamise tava on tore ja ei ta
kao kuskile, arvab siinkirjutaja
optimistlikult.
Ka raamatukogus oleme
ikka nii ühel kui teisel moel elus
hoidnud seda hämarikukuude
maagilis-müstilist olemust.
Hoides truult kinni omast (mardid, kadrid), olime sel aastal
sõbralikud ka mujalt sisserännanud kombestiku suhtes ning
oktoobri eelviimasel päeval
ehk ühel järjekordsel Raamatukogu Reedel korraldasime
koos Koosa Lasteaiaga ühe kirju
Halloweeni olengu. Lapsed said
oma fantaasial lennata lasta,

Sõõlamiskübara katse läbinud võluriõpilased Potteri fännipeol. 		
			
FOTO: Sirje Leini

ja avatuma pilguga inimesed
neist sirguvad. Elagu mäng!
Lasteaialastega peetud
Halloweeni sündmusele oli
heaks soojenduseks oktoobri
keskel üleriigiliste raamatukogupäevade raames Koosa
raamatukogus toimunud Harry
Potteri fännipidu. Juba teist
aastat aset leidnud (sest nüüd
on kahel aastal järjestikku ilmunud Potteri uued ja imeliste
illustratsioonidega trükid) Potteri teemapäev sisaldas järjehoidjate meisterdamist, raamatuga tutvumist, filmi vaatamist
(ja kohustuslikke kinosnäkke)
ning loomulikult parasjagu
võlukunsti ja Potteri-teemalisi
kostüüme. Kiitus ja tänu Koosa
noortekeskusele, kes läkitas
raamatukokku korraliku parve
lendlevate keepidega Sigatüüka
õpilasi.
Ning suur oli rõõm, kui
peale seda hiiglaslikku Potteri-doosi tekkis laenutuslaua
juurde saba kohalikest noortest
võluriõpilastest, kes kõik soovisid Potteri sarja raamatuid
laenutada. Vot see on juba kõrgema klassi maagia, eks!

Vara raamatukogus hakkas „Lugemisisu“ programm tuure
koguma juba oktoobri algul, kui meid külastas kirjanik Anti
Saar. Autor tutvustas lastele oma loomingut, rääkis tegelaste
saamisloost, luges ette raamatu "Pärt, seisa siin" ning jutukese
oma viimasest teosest "Anni asjad". Lisaks loosis ta ühe õnneliku, kes sai tema autogrammiga raamatu omanikuks. Kirjanik
leidis kiirelt 53 lugemishimulise lapsega ühise keele ning aeg
lendas imeruttu.
Kohtumine oli tänutäheks 2019/2020. a alanud „Lugemisisu“ programmist osalejaile, kelle plaanid ajas küll eriolukord
natuke sassi aga pole hullu, eelmisele hooajale sai punkt pandud ja lastele kingituseks saadud 27 uut raamatut uue hooaja
lugemisisu äratamiseks huvilisi ootamas.
Selle hooaja „Lugemisisuga“ on liitunud Vara põhikooli I,
II ja III klass ning Vara lasteaed Õnnetriinu Mõmmikud ja Naerupallid. Meie kohtumised raamatutega jätkuvad ja tulemas on
veel palju põnevat.
Tänu, et armastate lugeda ja jääme teid taas raamatukokku
ootama. Head lugemisisu kõigile!
Programmi toetavad kultuuriministeerium ja Soome Instituut.
Olga Haljaste
Vara raamatukogu

PALUME VABANDUST!
Vabandame Urve Koolmani ees artiklist väljajätmise pärast ja täname teda
juhendamast lapsi, kes osalesid Tartumaa
lasteraamatupäeva konkursil.
Peipsiääre valla raamatukogud

Berit Petolai

Koosa raamatukogust

Halloweeni kirju seltskond raamatukogus.
FOTO Berit Petolai
kehastudes kõikvõimalikeks Lapsed on lapsed ning mäng
tegelasteks. Sai kuulata õudus- on mäng, olgu siis oma või
jutte, kulgeda läbi nõiakoopaks võõramaine. Hingedeaeg ongi
moondunud raamatukogu, vaa- üks salapärane ja kummaline
data saalis multikaid, mängida periood, erinevates kultuurides
selgeltnägijamängu ja tantsida on sellel erinevad väljundid
väiksel Älloviini diskol. Siinko- ning tavad ja uskumused. Mida
hal suur tänu lapsevanematele avaram on laste maailmavaade
ja kasvatajatele, kes mänguga ja teadmised erinevatest traditrõõmsalt kaasa tulid ja lapsed sioonidest, seda mängulisemad
väga vingelt riietada aitasid.

Teadaanne Peipsiääre vallas 2019-2020 a
sündinud lastele ja nende vanematele!
Kes pole veel saanud kultuuriministeeriumi tellimusel
valminud tulevase väikese lugeja kinkeraamatut "Pisike puu",
siis saate selle kätte enda piirkonna raamatukogust.
Toredat ühist kasvamist ja lugemist!
Potteri võluasjad. FOTO: Berit Petolai

Peipsiääre valla raamatukogud

8

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 10• November 2020

Peipsiääre valla indiaca meistrivõistlustel
võidutsesid jällegi kogemused
Oktoobrikuu viimasel
neljapäeval, 29. kuupäeval
võõrustas Koosa Mängude
Maja Peipsiääre valla meistrivõistlusi indiacas. Sombusel sügispäeval osales läbi
aastate hõredaim koosseis
ehk indiacaaktiviste kogunes mänguväljakule kõigest
kolm: Lihtsalt Vara, Alatskivi ja Spordiklubi Juku.
Voolavalt sõbralikkus meeleolus kulgenud võistlusõhtul võis näha indiacamängu
oskusi igale maitsele ning
kõige edukamaks osutusid suurte kogemustega
indiacamängijad. Kokku
mängiti meistrivõistlustel
3 mängu. Ühe geimi võidu-

punktiga saavutas III koha
Spordiklubi Juku segavõistkond. II koha mängis välja 2
punktiga Lihtsalt Vara esindus ning võitmatuks osutus
tänavustel meistrivõistlustel suurte kogemustega
Alatskivi segavõistkond,
koosseisus Sirle Tollimägi,
Helja Laumets, Tarmo Eres,
Veiko Kook, Viljar Kook.
Antud võistkond võitis kõik
mängud ega andnud vastastele ühtegi geimi võitu
ning neile kuulub auga väljateenitud Peipsiääre valla
meistritiitel indiacas 2020.
aastal.
Peipsiääre MV indiaca I koht. 		

FOTO: Priit Allikivi

Peipsiäärse valla noored maadlejad.

FOTO: SK Peipsiäärsed

pronksmedalid Alisa Buinitska, Ksenia Kulak. Hõbemedalid maadlesid välja
Sofia Kruglova, Anastassia
Kruglova, Elvira Vitsõn, Alisa Buinitska ning poistest
Nikita Kozlov. Kokku osales
Spordiklubi Peipsiäärsed
51. Georg Hackenschmidti
mälestusvõistlustel kolme
noormehe ja kaheksa naismaadlejaga ning Maadlusklubi Koosa ühe noormehe
ja ühe neiuga.

Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel 4.–5. klassi
rahvastepallis võidutsesid Pala tüdrukud ja Alatskivi poisid

Rahvastepall 4.–5. kl. Tüdrukud I koht Pala ja poisid Alatskivi1. 						

Novembrikuu teisel kolmapäeval toimusid Vara
kogukonnakeskuses järjekordsed Peipsiääre valla
koolispordi meistrivõistlused rahvastepallis 4.-5.
klassile. Kokku osales kaheksa võistkonda - kolm
kooli osales poiste võistlusklassis ja kolm kooli
tüdrukute võistlusklassis.
Alatskivi koolist oli mõlemas võistlusklassis kaks
võistkonda.
Tüdrukute seas otsustas meistritiitli saatuse
Vara põhikooli ja Pala kooli
võistkondade vaheline pingeline mäng. Mäng kulges

võrdselt ning leidis oma
lõpplahenduse kolmandas otsustavas geimis, sest
mõlemad võistkonnad oli
suutnud võita kahest eelmisest geimist ühe. Otsustavas
geimis mängisid julgemalt
Pala kooli tüdrukud ning
võitsid viimase geimi kindlalt ja saavutasid Peipsiääre
valla koolispordi meistrivõistlustel I koha, koosseisus Johanna Juursalu,
Emma – Lota Oras, Anna –
Liisa Oras, Sandra Marlene
Ottson, Eha Merin Nõmm,
Ariana – Viktoria Lehtla,
Karola Karu, Lenna – Riin
Oras. Juhendaja Virge Otsa.

Peipsiääre valla järjekordsed meistrivõistlused kabes
toimusid tänavusel aastal Koosa Mängude majas teisipäeval
10. novembril. Seekord selgusid parimad Peipsiääre valla
kabetajad väga hõredas konkurentsis ning turniiri võitis
Riina Jaanuska-Enno, noorte arvestuses oli parim Tuuli
Täpsi ning meestest saavutas esikoha Aivar Põdersalu.

Tänavune L. Holsti mälestusturniir
välkmales hiilgas tippkvaliteediga

Peipsiäärse valla noored maadlejad osalesid
Hackenschmidti mälestusvõistlustel
Tartus toimusid 7. novembril 51. Georg Hackenschmidti mälestusvõistlused maadluses. Spordiklubi Peipsiäärsed ja MK
Koosa maadlejad osalesid
võistlustel kümnes erinevas võistlusklassis. Kokku
osales mälestusvõistlustel
ligi 100 noort sportlast
üle terve Eesti. Kõrgeimad
kohad maadlesid mattidel välja SK Peipsiäärsed
naismaadlejad. Oma kaalukategoorias saavutasid

Peipsiääre valla parimad kabetajad
selgusid hõredas konkurentsis

II koht Varapõhikooli võistkonnale ning pronksmedalid teenisid välja Alatskivi
kooli 1 võistkonna tüdrukud ning 4. koht Alatskivi
kooli 2 võistkonnale. Poistel
kujunes pingelisemaks päeva lõpus toimunud mäng ,
kus I ja II koha peale mängisid eelmised mängud võitnud Pala ja Alatskivi kooli
1 esindused. Meistritiitlit
otsustavas mängus suutsid
jällegi mõlemad võistkonnad võita ühe geimi ning
otsustavas viimases geimis
Alatskivi kooli poiste võistkond suutis oma mängu
vastastele peale suruda

FOTOD: Katrin Reimand

ning võitis lõpuks mängu
2:1, seega kuulus Alatskivi
kooli 1 poiste võistkonnale
Peipsiääre valla koolispordi
meistrivõistlustelt I koht,
koosseisus Kaspar Katsan,
Kennerth Koch, Sergei Poljakov, Ruudi Suursild, Kevin
Punder, Germo Rebane,
Markus Karusion. Juhendaja Kristjan Kallavus. II
koht Pala kooli poistele
ning III koht Alatskivi kooli
2 võistkonnale ja 4. kohaga
lõpetas Vara põhikooli poiste võistkond.

Vaatamata Covid 19 pealetungile, eriti meedia poolt
võimendatuna, toimus VI Lembit Holsti mälestusturniir
Alatskivil vastavalt Eesti Maleliidu kalenderplaanile
14. novembril. Korraldajate poolt oli mängijate ohutus
igati tagatud, kõik said vajadusel kasutada maske, käsi desinfitseeriti voorude vahel hoolega. Tänu Peipsiääre valla
spordihingele Priit Allikivile, kes kaugjuhtimisel turniiri
tagala kenasti kindlustas. Kohapeal oli peakohtunikule
abiks SA Vara Sport juhtfiguur Katrin Reimand, nii et turniir
sai ainult ladusalt kulgeda ja kulgeski.
Turniiri koosseis oli seekord kõrgemal tasemel kui
varasematel üritustel. Turniir on nüüd Eesti Maleliidu üks
turniiridest ja selle tulemusi arvestatakse ka reitingutes.
Lisaks saime esimest korda ka pakkuda võitjatele rahalisi
auhindu. Tänu Andres Pedjakule ja firmale Cronimet Nordic
OÜ. Võitja sai ümbriku 300 euroga, II koht 200, III 100 eurot.
Lisaks kenad riiulile sobilikud auhinnad. Kõik osavõtjad
said mälestusdiplomi ja meenepastaka. Kivi Kõrts kostitas
osalejaid lõunasupiga. Üritusele registreerus rekordarv
osalejaid – 26. Kahjuks meedias avaldatud koroonanumbrid, mis nagu selgus, tegelikult nii suured polnudki, tegid
oma töö ja lõpuks said kella käima lüüa 15 vaprat maleentusiasti, enamik neist kõrge reitinguga. Turniiri kaunistas kahtlemata rahvusvaheliste suurmeistrite Aleksander
Volodini ja Tatjana Fomina osavõtt. Ainsa naisena osutas
Fomina endast noorematele meestele südi vastupanu, kuid
lõpuks pälvisid koha pjedestaalil siiski mehed. Oli hea teada saada, et Tatjana Fomina tütar elab Peipsiääre vallas ja
selle teadmise pealt tuleks valla spordiinimestel pead tööle
panna, kuidas suurmeistrit meie valla koolides maleõpetuse
sisseviimisel ära kasutada. Ideid siinkirjutajal peas on ja sel
teemal sai suurmeistriga ka vesteldud.
Mängiti 14 vooru ringsüsteemis. Vähemkogenuile oli
mõõduvõtt suurmeistritega hea kogemus. Rahvusvaheline
suurmeister Aleksander Volodin lõpuks oma paremuse
maksma pani, kuigi alustas turniiri kaotusega ja oli kaotuse
äärel (suurmeistril oli laual vaid kuningas!) kohtumisel
Tartu tippmängija Pavel Vorobjoviga. Vaid kell päästis selle
partii ja nii tuli kindla kaotuse asemel tabelisse siiski viigi
pool punkti. Need poolteist punkti olid ka ainsad, mida
Volodin teistele andis. Teise koha pälvis võitlusliku mängu
ja kavalasti mängitud viimase partiiga Viljandi poiss Georg
Aleksander Pedoson. Kolmanda koha selgitamiseks pandi
kohtunik probleemi ette, mis siiski kenasti lahendatud sai.
Kolm meest kogusid võrdselt punkte, võite oli võrdselt ja
kõigil ka üks viik. Kolmanda koha auhind läks pärast kombineerimist Tartusse – Tartu mitmekordne meister Pavel
Vorobjov päästis nii maakonna au ja õiglane see oli.
Üritus läks korda. Viimane pilt sai tehtud traditsiooniliselt Lembit Holsti pingi juures. Kahjuks ei osalenud seekord
mitte ühtegi Peipsiääre valla malemängijat, suurmeister
Fominad võib vaid tinglikult meie valla esindajaks lugeda.
Eks saa ju kõike praegusel hetkel koroona süüks ajada, aga
male pole ammu enam Alatskivi mail populaarne.
Üks on selge, Alatskivi legendaarse spordimehe Lembit
Holsti turniir toimub ikka ja alati novembrikuu alguses,
Lembitu sünnipäeva lähedal. Lembitu lahkumisel sai see
lubadus antud ja seda ma pean, kuni olen. 6. novembril
möödus 85 aastat Lembit Holsti sünnist. Juulikuus sai 15
aastat, kui teda meie hulgas pole. On hea, et sel puhul turniir
niisugusel tasemel oli. Küllap muheleb Lembit seal kusagil
habemesse …
Uno Ainsoo

FOTO: Katrin Reimand
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Юные борцы волости Пейпсияэре
приняли участие в соревнованиях,
посвященных памяти Гаккеншмидта
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Не подпускайте
вирус!
Пользуйтесь мобильным
приложениеме HOIA
Скачать мобильное
приложение можно на hoia.me

Держите дистанцию

Мойте руки
Заболевшими
оставайтесь дома
спортсменов из разных
уголков Эстонии. Наиболее
успешно показала себя в
борьбе на матах женская
команда спортивного клуба Peipsiäärsed. Бронзовые
медали в своих весовых категориях завоевали Алиса
Буйницка и Ксения Кулак.
Серебряные медали получили София Круглова, Анастасия Круглова, Эльвира

FOTO: SK Peipsiäärsed

Вицын, Алиса Буйницка,
а из юношей — Никита
Козлов. В 51-х Соревнованиях в память Георга
Гаккеншмидта приняли
участие 3 юношей и 8 девушек из спортивного клуба
Peipsiäärsed и 2 спортсмена
— юноша и девушка — из
Коозеского борцовского
клуба.

Носите маску

Будем здоровыми!
Читайте советы Департамента здоровья.

kriis.ee

hoia.me
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Подари старому автомобилю новую жизнь

Стартует ежегодная
кампания по утилизации брошенных автомобилей, в рамках которой автовладельцам
предлагается бесплатно
сдать свой старый автомобиль на переработку.
С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок
Эстонии, AS Kuusakoski
и BLRT Refonda будут
бесплатно собирать брошенные автомобили по
всей Эстонии.

Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру BLRT Refonda 1817,
номеру Союза автосвалок
Эстонии 5787 7233 или
бесплатному короткому номеру AS Kuusakoski
13660.

В регистре дорожного
движения числится большое число транспортных
средств, возраст которых
составляет свыше 10 лет.
Они годами не проходили
техосмотр и не имеют
дорожного страхования.

В 2018 году вторичное
использование утилизируемых автомобилей составило 87% и вторичное
использование — 91,2%.
Из утилизируемых автомобилей можно взять в
оборот шины, масляные
фильтры, аккумуляторы
и металл, а пластмассовые детали автомобилей
и жидкости направляются на производство
энергии.
Из-за неосведомленности автовладельцы
нередко оставляют старую машину ржаветь под
открытым небом или продают незаконному разборщику. Нелегальный
обработчик отходов не
выдает владельцу автомобиля справку о разборке и не регистрирует себя
в качестве собственника
автомобиля в регистре
дорожного движения.

Брошенные автомобили представляют угрозу
для экологии, загружают
свободное пространство
и занимают множество

городских парковочных
мест. В нелегальном месте обращения с отходами
разборка происходит с
нарушением требований
по защите окружающей
среды, что оказывает негативное воздействие
на экологию, угрожая
состоянию грунтовых
вод и общей безопасности (опасность возгорания и т. д.). Разлитое или

горящее моторное масло, несоответствующее
требованиям обращение
с газом, содержащимся
в кондиционере, может
нанести вред окружающей среде и представлять
опасность для здоровья.
В ходе переработки из
старых автомобилей сливают от 6 до 12 литров
различных жидкостей.

Автомобили, от использования которых
отказались, удаляются
из регистра на основании
справки о разборке, которую выдает мастерская,
имеющая соответствующее разрешение. Такая
мастерская сможет направить утилизируемый
автомобиль на вторичное
использование.

ВЕ А
РН С Н
УЛ ОС
АС Т Ь
Ь!

7 ноября в Тарту состоялись мемориальные
соревнования по борьбе,
посвященные Георгу Гаккеншмидту. Борцы из спортивного клуба Peipsiäärsed
и Коозеского борцовского
клуба участвовали в десяти различных спортивных категориях. Всего в
соревнованиях приняло
участие более ста молодых

				

OП

Борцы из спортивного клуба Peipsiäärsed.

В 2017 году на основании справки о разборке с
учета было снято 16 263
автомобиля, в 2016 году
таковых было 11 184. Жители Эстонии становятся
все более осведомленными о том, что отстраненный от эксплуатации
автомобиль следует передать представителям
законной автосвалки, которые оформят необходимую справку о разборке и
удалят данные автомобиля из регистра.

В 2018 году в период
кампании по утилизации
было вывезено в общей
сложности 250 брошенных автомобилей, а в 2019
году AS Kuusakoski и Союз
автосвалок Эстонии утилизировали 430 транспортных средств. BLRT
Refonda, Союз автосвалок
Эстонии и AS Kuusakoski
выдадут справку о разборке вашего старого автомобиля и подарят ему
новую жизнь.

За достоверность информации, орфографию и пунктуацию публикуемых в «Вестнике Пейпсияэре»
статей и сообщений несут ответственность авторы публикаций.
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Киностудия Allfilm
ищет съемочные места
в Причудской волости

Популярная таллиннская киностудия Allfilm, на счету
которой такие известные фильмы как "Правда и справедливость", "Mандарины", "Фехтовальщик", планирует
летом будущего года провести в Причудской волости
съемки нового художественного фильма «Восемь ликов
озера Бивы" по мотивам романа Макса Даутенди (Max
Dauthendey (1867-1918). Режиссер Марко Раат.
Всем жителям волости предлагается возможность
участвовать в киносъемках.

В связи с этим обращаемся с просьбой к жителям Варнья, Колкья, Касепя, Рая, Kалласте и Муствеэ предложить
свое хозяйство для места съемок.

Мы ищем дом или квартиру, интерьер, двор, лодочный
канал на берегу озера. Нам подойдут строения любого
времени и в любом состоянии – современные, советского
периода, недостроенные, заброшенные дачи, развалившиеся дома.
Если вы заинтересованы сотрудничать в производстве
нового художественного фильма, свяжитесь с нами, чтобы
договориться о встрече в удобное для вас время. Заключаем договор о сотрудничестве с выбранными локациями и
договариваемся о достойном гонораре.
Если возможно, свяжитесь с нами в течение ноября, но
мы также рассмотрим более поздние предложения.
Представитель киностудии: Кайдо Кивитоа – тел. 5656
5506, адрес электронной почвы allfilm@allfilm.ee
Киностудия Allfilm выражает благодарность добрым
людям Колкья, Варнья, Касепя и Калласте, которые уже
откликнулись на нашу просьбу, и показали нам свои хозяйства.
Большое спасибо: Алексей Пашенков, Александр Кулак,
Федор и Михаил Горины, Раиса Полякова, Айно Словянцева, Анна Николина, Александр Синильников, Вахур
Афанасьев, Мартин и Туули, семья Меси, Прит Тюрк, Рауль
Орешкин, Peipsi Kalamees AS, Зоя Николаева, Зоя Коткина.

СОЮЗ САМОУПРАВЛЕНИЙ ТАРТУСКОГО
УЕЗДА ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ХОДАТАЙСТВА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ НА 2021 ГОД В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ПЕЙПСИВЕЭРЕ

• Цель Программы Пейпсивеэре — содействие
устойчивому сохранению жизнеспособности
Причудья и местной старообрядческой общины
путем развития местного бизнеса и людских
ресурсов, маркетинговой деятельности, повышения
привлекательности региона, внесения разнообразия
в способы использования Чудского озера, а
также задействование культурных и природных
особенностей Причудья в качестве уникального
потенциала для развития.
• В программу входят волости Алутагузе, Муствеэ,
Пейпсияэре, Луунья, Кастре, Ряпина и остров
Пийриссаар в волости Тарту.
• Ходатайства принимаются от самоуправлений,
недоходных объединений и целевых учреждений,
действующих на вышеназванных территориях.
• Прием предварительных ходатайств открыт с 6
ноября по 7 декабря 2020 года. Более точную
информацию и бланк ходатайства можно найти на
веб-сайте Союза самоуправлений Тартуского уезда
по адресу http://www.tartumaa.ee.

В деревне Кооза теперь можно
подключиться к быстрому интернету
Охвативший Эстонию и весь
мир коронакризис и связанные с ним разной степени
строгости ограничения на
собрания и передвижения
ясно показывают, что в нашу
жизнь вошла новая нормальность.

Каждому домохозяйству
для удобства его повседневной деятельности должно
быть обеспечено качественное оптоволоконное постоянное подключение к интернету
или, как его еще называют,
– быстрый интернет. Он позволит и в самые сложные
времена быть в курсе событий,
при необходимости обеспечит
беспроблемное дистанционное обучение, а для работы он
может оказаться даже лучше,
чем подключение в офисе. И,
разумеется, он поможет общаться с коллегами, друзьями
и близкими.
К строительству первой
нейтральной к операторам телевизионной и интернет-сети
компания Elektrilevi приступила в 2019 году. Инициатива
должна решить проблему
отсутствия интернет-подключения домохозяйств вне крупных городов или значительно
повысить его качество.
Мы рады сообщить, что в
волости Пейпсияэре, в деревне Кооза, проектные работы
подошли к концу. Теперь местные жители могут заключать
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договоры о подключении.
Всё, что для этого требуется,
можно сделать не выходя из
дома, через самообслуживание Elektrilevi по адресу www.
elektrilevi.ee/ru/kiireinternet.

Мы создадим в регионе
возможность подключения к
быстрому интернету для 216
адресов.
В случае частных домов мы
обычно подводим воздушный
кабель связи к границе дома
или участка. Для адресов с
господдержкой мы в течение
длящегося первые два месяца
периода подключения предлагаем бесплатное подведение
кабеля внутрь помещения. Общие затраты на подключение
единовременные и составляют 199 евро. При заключении
договора о подключении через самообслуживание показывается и ориентировочное
время завершения работ.
Для многоквартирных домов важно иметь договоры
о подключении примерно
половины квартир, иначе
дорогостоящую и сложную
сеть внутри здания сооружать
не будут. Если договоров о
подключении достаточно,
Elektrilevi заключит с квартирным товариществом договор о сотрудничестве. Затем
утверждаются поквартирные
договоры о подключении, и
начинается строительство,
которое завершится подведе-

2019
2020
2021
2022

нием кабелей непосредственно к входным дверям квартир.
Клиенты из многоквартирных
домов должны будут внести
плату за подключение только
тогда, когда мы определенно
заверим, что приступаем к
строительству. В многоквартирных домах в течение длящегося первые два месяца
периода подключения оно
обойдется в 199 евро.
Подключившиеся к сети
клиенты смогут потом сво-

бодно выбрать оператора,
которым может стать как Telia,
Tele2 или Elisa, так и какой-нибудь другой участник рынка.
Высокоскоростной интернет
будет подключен после подписания договора с оператором
и выполнения необходимых
технических процедур.
Майт Рахи,

руководитель проекта новых
услуг Elektrilevi

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБНАРОДОВАЛО НОВЫЕ МЕРЫ
ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Дом Стенбока, 10 ноября 2020

Правительство на сегодняшнем кабинетном совещании
одобрило меры, которые следует применять на рабочих местах, дома и в кругу семьи, в общественном транспорте и в
других публичных местах, чтобы ограничить расширяющееся
распространение коронавируса и защитить жизнь и здоровье
населения Эстонии.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, ситуация с распространением коронавируса в Эстонии критическая и число
пациентов, нуждающихся в больничном лечении, быстро растет.
«В сотрудничестве с Министерством социальных дел, Департаментом здоровья и консультирующим правительство ученым
советом мы предложили рекомендации, как уменьшить распространение вируса на рабочем месте, в домашнем семейном кругу,
в общественном транспорте и в других публичных местах. Кроме
того, в нынешней ситуации мы считаем необходимым ужесточить ограничения для предприятий торговли, общественного
питания и сферы развлечений, чтобы удержать распространение вируса под контролем», - сказал премьер-министр.
Меры, применение которых требует изменения действующих распоряжений правительства, получили на кабинетном
совещании принципиальное одобрение. По плану, соответствующие распоряжения должны выйти в четверг.
Меры предосторожности на рабочем месте
•
Рекомендуем работникам по возможности работать
удаленно.
• Рекомендуем работодателям подготовить план удаленной работы и организовать удаленную работу на случай, если
кто-то в коллективе заразится коронавирусом.
•
Рекомендуем отказаться от всех совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок, в которых участвуют лица, не общающиеся друг с другом ежедневно. Праздновать Рождество в семейном кругу, естественно, разрешено.
Меры предосторожности в кругу семьи
•
Если вам предстоит общение с человеком, который
входит в группу риска, нужно убедиться, что вы не являетесь
носителем инфекции и соблюдать меры предосторожности во
время посещения: носить маску, придерживаться дистанции и
заботиться о чистоте рук и поверхностей.
•
Учреждениям социальной опеки нужно обеспечить
для людей, входящих в группу риска, безопасные возможности
для контактного и бесконтактного общения.

•
Нужно соблюдать меры предосторожности, которые
действуют при проживании вместе с человеком, заразившимся
коронавирусом, в том числе нужно носить маску, соблюдать по
возможности дистанцию и избегать соприкосновения с заболевшим, а также регулярно очищать руки и поверхности.

Меры в публичных местах и общественном транспорте
• В общественном транспорте, в торговых залах и местах
общего пользования предприятий торговли, на конференциях,
концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или
закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым
это противопоказано по медицинским причинам (например,
астматики), лица, которые общаются со слабослышащими,
читающими в процессе общения также по губам, а также дети
моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения – например, когда в общественном транспорте нет других
пассажиров.
•
Просим перевозчиков организовать в общественном
транспорте оповещение о необходимости носить маску. Например, это может быть призыв: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, наденьте маски!» Другая информация относительно мер
предосторожности должна быть расположена в общественном
транспорте на видном месте.
•
Правительство своим распоряжением вводит во внутренних помещениях общего пользования торговых предприятий, в том числе в торговых залах, правило 2+2, в соответствии
с которым вместе могут передвигаться до двух человек, а с
остальными им нужно придерживаться дистанции минимум
в два метра. Исключение составляют семьи и те случаи, когда
обеспечить разумное соблюдение этого правила невозможно.
Правило начнет действовать с 16 ноября.
•
Правительство своим распоряжением вводит правило
двухметровой дистанции между группами посетителей в точках
общепита и развлекательных заведениях, при этом группы посетителей не могут быть больше 10 человек. Ограничение не
распространяется на членов одной семьи, а также, например, на
образовательную деятельность по интересам и детские игровые
комнаты. Правило начнет действовать с 16 ноября.
•
Правительство своим распоряжением ограничивает
время работы заведений общепита и развлекательной сферы
с полуночи до 6 часов утра, чтобы избежать скопления людей.
Ограничение не распространяется на продажу еды навынос.
Правило начнет действовать с 16 ноября.
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Hoiame
viiruse eemal!
Kanna maski

Hoia distantsi

Kasuta HOIA mobiilirakendust
Laadi mobiilirakendus alla
veebilehelt hoia.me
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Haigena püsi kodus

29. oktoobril 2020
paigaldati Alatskivi Coop
Konsumi juurde DPD
pakiautomaat.
Automaat asub Konsumi
turuplatsi poolses küljes.

Info tel 5684 5020

PEIPSIÄÄRE
VALLAVALITSUSES
TOIMUB
KODANIKE VASTUVÕTT
AINULT EELNEVAL
KOKKULEPPEL VASTAVA
VALDKONNA
SPETSIALISTIGA!

Ametnike ja töötajate kontaktid: www.peipsivald.ee
Vallavalitsuse üldtelefon:
(+372) 730 2370
E-post: vald@peipsivald.ee
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UUED VALLAKODANIKUD
ULJANA PETŠJONKINA
15.10.2020
Kallaste piirkond
RIHANNA-LOREEN
RAUDMANN
20.10.2020
Koosa piirkond
OTTO VILHELM BERG
21.10.2020
Vara piirkond

PALJU ÕNNE!
NOVEMBRI
SÜNNIPÄEVALAPSED
70 VELLO PILT
70 ANATOLI LÜK
70 TAMBET SEPP
70 MALLE WEINRAUCH
70 VEERA BLIHHANTSOVA
70 MARE SOOM
75 JOEL PARTS
75 VALVE HANTSON
75 MANEFA DMITRIJEVA
75 LEONID FJODOROV

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

KUULUTUSED

ELEKTRITÖÖD

• Elektritööd, kaablitööd, põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
• Elektripaigaldiste tehniline kontroll, kontrollmõõtmised
ja dokumentatsioon.
• Elektriprojektid, ekspertiisid, hindamised
• Energiasüsteemide ehitus ja hooldus.
• Käidukorraldus.
• Materjalid, valgustid ja LED lahendused.

TÖÖDELE ANNAME GARANTII

TEL 520 5016

TEL 520 5016

EELK ALATSKIVI KOGUDUS

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

Tel 5805 0201.

Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.
24.12. kell 16 jõululaupäeva jumalateenistus.

25.12. kell 12.30 1. jõulupüha jumalateenistus.

OÜ Kroonipuu Torukülas võtab tööle
KAMINAPUUDE PAKKIJAID. Töö soojas ruumis.

Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
24.12. kell 18 jõululaupäeva jumalateenistus.
25.12. kell 10.30 1. jõulupüha jumalateenistus.

Samas müüme soodsalt
KUIVI EBASTANDARDSEID
HALUPUID.

Tel 514 4532

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

81 ALEXANDRA 		
KOBYLYATSKAYA
81 AIVI MÜÜRISEPP
82 NIKOLAI BUBNOV
82 JELIZAVETA KULJOVA
82 MARGARITA PUGATŠOVA
82 EMMI-LIVIA TAMME
82 ENDLA VÕSU

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

82 HELI JOAMETS
83 MARIA DUNAJEVA
84 JEPISTIMIA ERSOVA

Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583.

85 HELGI KIVI

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

86 ANTONINA LOVJAGINA

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

86 DMITRI FROLOVSKI
86 MARTA ARRO
86 HELMI LEŠKINA
86 JEKATERINA KUZNETSOVA
87 ANASTASSIA PETŠJONKINA

87 ELGA-ROSINE LAUMETS
88 JEVGENI JEVDOKIMOV
88 PELAGEJA OSSOKINA
88 KLAVDIA MAZINA

Müüa toorest küttepuud.

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

89 NADEŽDA SOLOPOVA

Metsakuiva 40 l halukotid 2 € kott.

Ostame talumaja koos metsa
või põllumaaga. Hooned võivad
vajada põhjalikku remonti.
Tel 5666 9006.
Ostan karakatitsa. Pakkumised
Marko Mesi, tel 5805 0201.

92 ALEKSANDR MUHHIN

EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

EELK VARA BIRGITTA KOGUDUS

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

80 LAINE PUUSEPP

Transport hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt
soovile. Võimalus transportida kaugemale.
Lepp/haab/segapuu 36 €/rm ja kask 39 €/rm.

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

88 EHA AIA
88 VEERA SCHÜTS
89 EMILIE SAKSA
91 LAINE VAINO
91 LEIDA OJA
92 ELMAR KAUR
92 ZINAIDA KURILOVA
92 LAURA KIRSIP
94 MELLONI LUIK

Mesi tare
kodumaja

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

Kadrina mõisa

Pullitall

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
OKTOOBER / NOVEMBER 2020

Sobiv koht, kus korraldada sügisel

ELLE METSA

VÄINO TÄTTE

ja talvel väiksemaid koolitusi, koos-

09.12.1953-21.10.2020

12.10.1954-25.10.2020

MALLE POKSI

MATI VAINO

olekuid, jõulupidusid ning sünnipäevi

08.12.1947-21.10.2020

04.08.1962-26.10.2020

APOLINARIA
KAZAKOVA

POLINARIA KUŠANOVA

07.01.1933-24.10.2020

11.01.1945-05.11.2020

kuni 20 inimesele.
Lisainfo www.mesitare.ee
ja küsi pakkumist info@mesitare.ee

METSAKINNISTUID
KASVAVA METSA RAIEÕIGUST
PÕLLUMAAD
PÕLLUMAAD
Woodwell Grupp
PRIIT NILSON
e-mail: priit.nilson@woodwell.ee
tel. +372 510 6908

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

