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Tubli STEMbutamist
kroonis üldhariduse
valdkonna Kuldõun

STEM-projekti õpilasvahetus Portugalis, november 2018.
Sihtasutus Archimedes on Eesti üks suuremaid haridusvaldkonna toetajaid. 15.–17. oktoobril tähistatud
#ErasmusDays nädalal tunnustati väärikamaid Erasmus+ õpirände propageerijaid ja õpirände saadikuid,
et väärtustada haridusalast rahvusvahelist koostööd ja
avaldada tunnustust selles valdkonnas väljapaistvaid
tulemusi saavutanud inimestele ning asutustele.
Kuldõuna auhinnale kandideerisid Eesti asutuste
koordineeritud Erasmus+ strateegilise koostöö projektid,
mis on juba lõppenud ning mis on lõpparuande põhjal pälvinud Euroopa Komisjoni reeglite kohaselt Best Practice´i
kvaliteedimärgi.
2020. aasta strateegilise koostöö projektide Kuldõuna
üldhariduse alal võitis Juhan Liivi nim Alatskivi kool
projektiga „Minds on Hands on STEM Goes on“. Projekti
eesmärk oli muuta loodusainete (bioloogia, geograafia,
füüsika, keemia, loodusõpetus) ja matemaatika õppimine
õpilaste jaoks olulisemaks, meeldivamaks ning huvitavamaks.
STEM-projekt on meie kooli loodusainete õpetamist
põhjalikult muutnud. Õppekavasse lisandunud STEMaine on põnev nii õpilastele kui õpetajatele, pakume ka
naaberkoolidele meie kogemustest õppimise võimalusi.
Kahe projektiaasta jooksul saime kõik juurde uusi mõtteid, töö- ja õppimiskogemusi partnerriikide koolides.
Kindlasti on selliste projektide suurimaks väärtuseks
uued sõprussuhted ja tööalased kontaktid, mis projekti
elueast sõltumata edasi kestavad.
Suur tänu ja palju õnne meie koostööpartneritele
Türgist, Sloveeniast, Portugalist ning Bulgaariast, meie
kooliperele, kogukonnale! Ilusaid, edukaid ja jätkuvaid
Erasmus+ projekte!
Helen Paju

Juhan Liivi nim Alatskivi kooli direktor
ja projekti koordinaator

Koosa raamatukogu 110
Raamatukogunduse algusest Koosal möödub
tänavu 140 aastat
Tänavu tähistatakse
Koosa raamatukogu 110.
aastapäeva, aga raamatukogunduse algusest Koosal
möödub 140 aastat. Selgituseks natuke ajaloost:
1880. aastate teisel poolel
toimus Eesti raamatukogude arengus tagasilöök.
Väga suurt osa mängis
siin tsaarivalitsuse rahvavaenulik poliitika ja ka
venestustaotlused samuti
raamatukogunduse õiguslik olukord. Raamatukogude asutamine oli lubatud
üksnes kubermangu ja
suuremates maakonnalinnades. Maal oli keelatud
raamatukogusid avada.
Raamatukogusid võidi asutada aga koolide juurde. Nii
asutatigi Koosa vallakooli
juurde raamatukogu 1880.
aastal. Sellest kirjutab
Tartu Eesti Seitung järgmist: “Kavastu vallas on
käsil nelja raamatukogu
asutamine: Koosa külas
vallakooli juures raamatukogu juba tegutseb.
1910. aastal sai Kavastu
Rahvahariduse Selts lõpuks loa asutada Koosale
raamatukogu. See toimus
11. oktoobril 1910. aastal.
Seltsi raamatukogu asutajaliikmed olid T. Mägi,
K. Liiv ja Markus (eesnimi
teadmata). Riigilt saadi selleks 100 rubla toetust. Raamatuid oli 205 eksemplari.
Ajaleht Sakala kirjutas
28. oktoobril 1910. aastal
raamatukogu tegevusloa
saamisest: “Tartumaalt.
Kodaverest. Siinsel haridusseltsil anti luba Koosa
külas raamatukogu avada. Selts on aga aineliselt
väga nõrgal järjel. Riigilt
saadi 100 rubla toetust.
Puudub ruum, kus pidu
ehk koosolekutgi võiks
toime panna. Senini oli
Koosa küla tuletõrjujate
seltsi saal haridusseltsil
koosolekute jaoks hinnata
tarvitada aga nüüd tegi
tähendatud selts otsuseks,
ka koosolekute eest harilikku maksu, s.o 10–5 rubla
korra pealt võtta. Asja arutusel leidsivad enam jagu
tuletõrjujate seltsi liikmeid

Tuletõrjeseltsi maja.
haridusseltsi sihi väga
kahjuliku olevat, nimelt
olla selts oma kõneõhtutel
ja koosolekutel alaliselt
rahva halbu külgi piitsutanud, ähvardada tööliste
aega viita ja viimsete silmi
selgitada, ei kiita kohalist
rahvast sugugi ja kui nüüd
niisugusel seltsil ruumi
anda, siis olla see halbtuse
etendamine ja võtta viimaks tuletõrjujate seltsi
põhja alt ära!!!”
Vaatamata haridusseltsi
„nõrgale ainelisele järjele“
kasvas raamatute arv kogus kiiresti. 1912. aastal oli
raamatukogus 465 köidet.
Esimesed viis aastat hoiti
raamatuid ühe asutajaliikme, Tõnis Mäe, kodus.
1915. aastal ehitati tuletõrjeseltsi majal kõik siseruumid valmis ja raamatukogu
toodi seltsimajja üle.
Teise aastakümne lõpul
oli raamatukogus ligi 800
köidet, see oli selle aja
kohta suur arv.
Kavastu Hariduse Seltsi
raamatukogu 1925. aasta
aruandest selgub, et kogus
oli 857 köidet ja loetud oli
neid aasta jooksul lugeja
poolt 1685 korda. Võimalus oli kohapeal lugeda,
raamatukokku käis viis
ajalehte ja kaks ajakirja.
Raamatukogul olid ka harukogud Tähemaal ja Varnjas. Raamatukoguhoidjaks oli sel ajal kooliõpetaja
Aleksander Laumets.

FOTO Eesti Ajaloo Arhiiv
Kõik muutus 1940. aastal, kui seltsi tegevus lõpetati ja raamatud anti üle
koolile. Sõjatuli neid ei hävitanud, kuid „raamatukogude puhastamise“ tagajärjel hävitati siingi raamatud
viiekümnendate aastate
keskpaigaks peaaegu täielikult. Kui 1941. aastal
koostatud aruande järgi
oli neid 1500 eksemplari
(oli üks suuremaid kogusid
maakonnas) siis 1944. aastal oli raamatuid kogusse
jäänud 902 eksemplari.
Raamatukogu töötas kooli
ruumides 1950. aastani,
olles algul koolidirektori
Hilja Taimre, seejärel õpetaja Elsa Pärna hoole all.
Kõige staažikam raamatukoguhoidja Florelli Kõiv
asus Koosa raamatukokku
tööle 1951. aastal ja lahkus
töölt 1998. aastal, et pidada
väljateenitud vanaduspuhkust. Aastatel 1994–1998
töötas koos Florelli Kõivuga raamatukogus ka Signe
Kõnd.
Nende aastate jooksul
on raamatukogu palju kolinud. Kõige pikemat aega,
s.o aastatel 1964–82, oli
raamatukogu asukohaks
koolihoone. 1982. aastal koliti raamatukogu üle uude
elumajja, jagades ühte korterit juuksuri ja teeninduspunktiga. Aegamisi jäi ka
see kitsaks ja alates 1995.
aastast asub raamatukogu
Koosa lasteaia ühes tiivas.

Tänase päevaga võib raamatukogu rahul olla ja
rõõmsalt tähistada oma
110. aastapäeva. Meil jätkub külastajaid ja jätkub
ka lugemist. Ja see on ju
peamine. Kui 1998. aastal
raamatukokku tööle tulin,
siis tuli küll masendus peale: katus lasi läbi, akendest
tuli nii palju külma, et temperatuur talvel palju üle
5–6 kraadi fondiruumis ei
tõusnud. Kuid oli ka head:
oli ruumi, oli raamatuid
ja oli lugejaid. Tasapisi
hakkas ka olukord muutuma – raamatukogu sai remonditud ja uue sisustuse,
seda tänu projektirahadele
ja valla toetusele. Tulid
arvutid, tuli internet. Kõik
on kogu aeg olnud pidevas
muutumises ja raamatukogu on pidanud muutustega
kaasa minema ja pakkuma
ka oma lugejatele neid
muutusi. Ajalugu on taas
teinud ringi ja Koosa raamatukogu on alates 2019.
aastast Peipsiääre valla
keskraamatukogu, kuid
nüüd pole harukogudeks
mitte kaks raamatukogu,
vaid kümme, mis töötavad
ühtse raamatukoguna. Kas
see on hea või halb, seda
näitab aeg.
Sirje Leini
Peipsiääre valla
keskraamatukogu
direktor
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VALLAVOLIKOGUS
Peipsiääre valla septembri volikogu istung lükkus vallas
kehtinud piirangute tõttu oktoobri algusesse ning toimus
7. oktoobril Pala kultuurimajas.
Päevakorras oli 14 punkti ning allpool annan lühikese ülevaate
otsustatust.

Valla põhimäärusesse viidi sisse muudatus, mis võimaldab pidada volikogu
e-istungeid ilma füüsiliselt koosolekuruumi kogunemata. See oli ka praegu
tegelikult võimalik, kuid valla põhimääruses vastav viide puudus. COVID-19
kevadine haiguspuhang viitas ilmekalt sellise võimekuse loomise vajalikkusele. Nimetatud säte loob võimaluse ka tavaolukorras e-istungite pidamiseks.
Volikogu tunnistas kehtetuks Kallastel Võidu tn 104, Rahu tn 2 ja Võidu
tänava vahelise ala detailplaneeringu ning kehtestas Sääritsa külas Ansu
maaüksuse detailplaneeringu.

Valiti volikogu esindaja Peipsiääre Valla Keskraamatukogu nõukogusse.
Valituks osutus Grete-Stina Haaristo. Raamatukogu nõukogu on nõuandev
kogu, mis moodustatakse direktori nõustamiseks raamatukogu teeninduse
korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel ning kohalikule omavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise
kohta ettepanekute tegemiseks. Volikogu leidis, et koolijuhina saab GreteStina muuhulgas olla abiks õpilaste lugemisvara puudutavates küsimustes.
Volikogu otsustas sõlmida sihtasutusega Tartu 2024 koostöölepingu, mille
eesmärgiks on Tartu Euroopa kultuuripealinn 2024 tegevuste kaasrahastamine ja kohalike omavalitsuste koostöö. Volikogu leidis, et vaatamata
valla rahalisele panusele eelolevatel aastatel, kaasneb Tartu 2024 projektis
osalemisega vallale oluline kasu piirkonnale tuntuse toomise ja kohalike
väikeettevõtjate toetamise näol.
Volikogu võttis vastu järgmised kinnistutega seotud otsused:
• Otsustuskorras võõrandada Kallaste linnas Oja 15-1 korteriomand, Kallaste linnas Võidu 5a kinnistu, Kargaja külas Viira kinnistu, Tähemaa külas
Tünsasalu kinnistu, Särgla külas Maksima kinnistu.
• Tasuta võõrandada Koosa külas kaks tee katastriüksust Eesti Vabariigile
Maanteeameti kaudu ning vallale tasuta omandada üks tee katastriüksus
Virtsu külas.

Volikogu andis vallavalitsusele loa traktorihanke korraldamiseks. Traktor
leiab aasta ringi kasutust teeäärte (sh võsa) ja suurte muruplatside niitmisel,
vallale kuuluvatel teedel ja asulates lume lükkamisel jms majandustöödel.
Otsustati delegeerida teeregistri põhimäärusega kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine vallavalitsusele. Määrusega
delegeeritakse vallavalitsusele tegevused tee esmaseks teeregistrisse kandmiseks ja kohustused kaasnevate andmete esitamiseks.

Volikogu vaatas läbi Kallaste vanausuliste koguduse pöördumise Kallaste
kiriku värvimiseks. Leiti, et esmatähtis on tagada toetus kiriku maaküttele
üleviimiseks ning järgmise aasta kevadel võimalusel kaasfinantseerida kiriku
värvimisega seotud kulutusi.
Jaako Lindmäe
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Peipsiääre vallavolikogu sõlmis
lepingu SA Tartu 2024

7. oktoobril 2020. aastal kogunes Pala kultuurimajas Peipsiääre vallavolikogu. Volikogu otsustas sõlmida koostöölepingu sihtasutusega
Tartu 2024, mille eesmärk on käivitada 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna põhjalik ettevalmistamine ja elluviimine vallas.
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JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 15.09.2020
• Anti välja korraldus nr 401 „Meetmete rakendamine
koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks“.

Vallavalitsuse istung 19.09.2020

• Anti välja korraldus nr 402 „Vallavalitsuse 15.09.2020
korralduse nr 401 muutmine ja osa tühisuse tuvastamine“,
millega muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 15.09.2020
korraldust nr 401 „Meetmete rakendamine koroonaviirus
eepideemilise leviku tõkestamiseks“ punkti 8. Tuvastati
punktide 7 ja 9 tühisus ja jäeti need korraldusest välja.
• Anti välja korraldus nr 403 „Pakkumuse edukaks tunnistamine“, millega tunnistati Peipsiääre vallas Kallaste slipi
rajamiseks läbiviidud pakkumismenetluses edukaks AT
Maagrupp OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus, maksumusega 5700 eurot ilma käibemaksuta.

Vallavalitsuse istung 22.09.2020

• Väljastati ehitusluba Rupsi külas Paju kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Kallaste linnas, ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks.
• Anti välja korraldus nr 406 „Ehitise peremehetuks tunnistamine“, millega tunnistati peremehetuks elamu Särgla
külas lähiaadressiga Muru.
• Kooskõlastati Assikvere külas Kaasiku kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Nõustuti Kolkja alevikus asuva Suur tee 13 katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Meoma külas asuva Laane katastriüksuse
jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Kauda külas asuva Eduardi katastriüksuse
senist koha-aadressi ning määrati uueks koha-aadressiks
Kuldvitsa.
• Määrati Assikvere külas asuvate elamu, sauna ja kuuri
teenindamiseks vajaliku maa suurus, koha-aadress, sihtotstarve ning nõustuti katastriüksuse riigi omandisse
jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
• Anti välja korraldused nr 412 ja nr 413 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine“.
• Anti nõusolek Kasepää alevikus Peipsi 123, 125 ja 127
kinnistute vastas oleva kanali puhastamiseks.
• Kinnitati sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute
Keskus esitatava toetusprojekti „Jäätmetakso soetamine“
omafinantseering summas 3100 eurot.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru esitatud projekti taotluse ja 31.08.2020 sõlmitud
toetuslepingu nr 11-2/115 alusel esitatud aruanne Viru
talu puurkaevu rajamise kohta Koosa külas.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru esitatud projekti taotluse ja 29.06.2020 sõlmitud
toetuslepingu nr 11-2/92 alusel esitatud aruanne Tensi
talu puurkaevu rajamise kohta Koosa külas.
• Anti välja korraldus nr 418 „Kolkja Lasteaed-Põhikooli
lasteasutuses õpilase osaline õppetegevuses osalemine“.
• Anti välja korraldused nr 419 ja nr 420 „Huvihariduses
ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine“.
• Otsustati neljal korral määrata toitlustustoetust.
•Otsustati hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.
• Kahel korral otsustati määrata koduhooldus.
• Kahel korral otsustati sotsiaaleluruumi üürilepingu
pikendamine.
• Anti välja korraldus nr 430 „Hanke tulemuste kinnitamine“ (valla teede talihooldus).
• Anti välja korraldus nr 431 „Ehitusloa väljastamine“, millega väljastada ehitusluba: Kallaste linnas Võidu tn 119a
kinnistule Kallaste puhkeala rajamiseks; Kolkja alevikus
Puhkeala kinnistule Kolkja puhkeala rajamiseks; Varnja
alevikus Pardiranna kinnistule Varnja puhkeala rajamiseks; Alatskivi alevikus Tartu mnt 12 kinnistule Alatskivi
puhkeala rajamiseks; Pala külas Lustmetsa kinnistule Pala
puhkeala rajamiseks; Nina külas Majaka kinnistule Nina
puhkeala rajamiseks.

Vallavalitsuse istung 06.10.2020

• Väljastati ehitusload Kasepää alevikus Peipsi tn 167
kinnistul sauna püstitamiseks ja Lümati külas Rüütli
kinnistul tiikide rajamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Äteniidi külas
Waldmanni kinnistule päikeseelektrijaama projekti
koostamiseks.

• Anti välja korraldus nr 435 „Peremehetu ehitise arvele
võtmine“, millega alustati ehitise peremehetuks tunnistamise menetlus ning võeti arvele peremehetu ehitisena
laohoone Alatskivi alevikus lähiaadressiga Liivaaugu tn
5a.
• Anti välja korraldus nr 436 „Peremehetu ehitise arvele
võtmine“, millega alustati ehitise peremehetuks tunnistamise menetlus ning võeti arvele peremehetu ehitisena
laohoone Lümati külas lähiaadressiga Tagakuuri.
• Anti välja korraldus nr 437 „Ehitise peremehetuks tunnistamine“, millega tunnistati peremehetuks abihoone
Alajõe külas lähiaadressiga Sarapuu.
• Anti välja korraldus nr 438 „Ehitise peremehetuks tunnistamine“, millega tunnistati peremehetuks elamu Nõva
külas lähiaadressiga Papli.
• Anti välja korraldus nr 439 „Ehitise peremehetuks
tunnistamine“, millega tunnistati peremehetuks elamu
Sookalduse külas lähiaadressiga Männinurga.
• Anti välja korraldus nr 440 „Ehitiste peremehetuks
tunnistamine“, millega tunnistati peremehetuks küün ja
abihoone Nõva külas lähiaadressiga Hoidla.
• Kooskõlastati Alasoo külas Kaldaaluse kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
•Anti välja korraldus nr 442 „Pakkumuse edukaks tunnistamine Kallaste lasteaia mänguväljaku rajamine“, millega
kinnitati pakkumuse „Kallaste lasteaia mänguväljaku
rajamine“ tulemused ning tunnistati tööde teostajaks
Tiptiptap OÜ pakkumusega summas 16 666,67 eurot ilma
käibemaksuta.
• Anti välja korraldus nr 443 „Avalikes huvides vajaliku
0,4 kV pingega maakaabelliini rajamiseks sundvalduse
seadmine“, millega seati Peipsiääre vallas Koosalaane
külas Tammelehe kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvaldus avalikes huvides vajaliku 0,4 kV pingega
maakaabelliini rajamiseks.
• Anti välja korraldus nr 444 „Tee avalikuks kasutamiseks määramiseks sundvalduse seadmine“, millega seati
Peipsiääre valla kasuks tähtajatult ja tasuta sundvaldus
eratee avalikuks kasutamiseks:
1) Peipsiääre vallas Meoma külas asuvale Laane kinnisasjale (registriosa 129204, katastritunnus 86102:001:0629,
pindala 21,1 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%).
Sundvalduse ala pindala on 3772 m².
2) Peipsiääre vallas Meoma külas asuvale Maiemäe
kinnisasjale (registriosa 129404, katastritunnus
86102:001:0628, pindala 16,06 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Sundvalduse ala pindala on 1300 m².
• Nõustuti Meoma külas asuva Maiemäe katastriüksuse
jagamisega kolmeks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
• Nõustuti Tagumaa külas asuva Vända katastriüksuse
jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Nina külas asuva Männa katastriüksuse senist
koha-aadressi ning määrati uueks koha-aadressiks Piiri
tn 8.
• Kinnitati maakorraldustoimingu tulemusena Kasepää
alevikus asuvate katastriüksuste 58701:004:0067 ja
58701:004:0079 vahelised piiride muudatused.
• Anti välja korraldus nr 451 „Kasumetsa katastriüksuse
maatüki nr 15 rendilepingu lõpetamine“.
• Nõustuti Piibumäe külas asuva Vainetare katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
• Anti nõusolek Kasepää alevikus Peipsi 111 kinnistu
vastas oleva kanali puhastamiseks.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 16.06.2020 korralduse nr 270 „Hajaasustuse programmi raames toetuste
määramine ja toetuslepingute sõlmimine“ punkte 1.6,
1.11 ja 1.14
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
• Anti välja korraldused nr 456- 459 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine“.
• Anti välja korraldus nr 460 „Juhan Liivi nim Alatskivi
Kooli struktuuri muutmine“.
• Anti välja korraldused nr 461 ja nr 462 „Huvihariduses
ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine“.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest
puudujääva osa rahastamine.
• Otsustati hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem
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Politsei: õigeaegne märkamine ja sekkumine
võib päästa elu!
Politsei saab aastas tuhandeid teateid kadunud
inimestest, kes erinevate
tegurite tõttu kokkulepitud ajaks koduste juurde ei
jõua. Ka möödunudnädalane Tartumaa vahejuhtum
oleks võinud lõppeda nii, et
kadunuks jääb oma kodust
teadmata suunas lahkunud
eakas proua, kui poleks
olnud üht head inimest.
Inimest, kes võttis vaevaks
tema kodukandis liikuvat
võõrast inimest märgata
ja võimalikust abivajajast
kohalikule sotsiaaltöötajale
teada anda.
„Nimelt märkas möödunud nädala alguses üks
kohalik Kolkja aleviku inimene, et bussipeatuses veedab juba teist päeva aega
üks võõras proua. Aegajalt
liikunud naine lähedalasuva kaupluse suunas ning
siis tagasi bussipeatusesse. Kahtlustades, et võõras

naine on meeltesegaduses
või eksinud, andis kohalik
inimene temast valla sotsiaaltöötajale teada. Viimane läks bussipeatusesse asja
uurima ning tõdes, et paar
päeva ühes ja samas kohas
oma aega veetnud proua oli
naabermaakonna elanik, kes
omal käel enam kuidagi koju
tagasi ei saanud,“ kirjeldas
eksinud vanaprouaga tegelenud piirkonnapolitseinik
Kaupo Sirel.
Ta lisas, et sotsiaaltöötaja võttis järgnevalt ühendust
politseiga ning üheskoos
selgitati välja võõras piirkonnas päevi veetnud proua
kodukoht. „Memme tervis oli
korras ning tervishoiutöötajate abi ta ei vajanud. Kuivõrd naisel ei olnud kaasas
ei telefoni ega rahakotti ning
tal puudus võimalus omal
käel tagasi koju liikuda,
võtsid politseinikud vana
naise patrullsõidukile ning
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Illustreeriv foto.
sõidutasid ta turvaliselt tagasi naabermaakonnas asuvasse kodukohta,“ kirjeldas
piirkonnapolitseinik.
Politseinik tõdes, et eaka
naise kadumisest korrakaitsjatele tolleks hetkeks
veel ühtki teadet laekunud
ei olnud ning seda olulisem
on, et ka siis, kui politsei
parasjagu meedias mõne
kadunud inimese leidmiseks
abi ei küsi, hoiaks inimesed
ikka ümbertoimuva suhtes
pilgu teravana ning annaks
teada, kui märkavad mõnd
abivajajat.

„Antud juhul leiti abivajav proua enne, kui keegi
tema kodust eemalolekut
üldse märkas. Alati aga
taolised sündmused nii hästi
ei lõpe ning info abivajavast
inimesest jõuab politseinikeni liialt hilja. Seetõttu on
väga oluline, et kui liigud
ringi ja märkad abivajajat,
tuleb teda, kas aidata või kui
ise aidata ei saa, sellest julgelt hädaabinumbril teada
anda,“ rõhutas Sirel.
Kaupo Sirel

piirkonnapolitseinik
Lõuna prefektuur

Esita idee 2. novembrist 30. novembrini 2020. Ettepanekud
saab esitada vallavalitsusse meilile vald@peipsivald.ee või
tuua paberil vallavalitsusse.
Ettepanekud vaatab läbi 7- liikmeline vallavalitsus.
Peipsiääre valla kaasavasse eelarvesse saab pakkuda välja
ideid, milles valla elanikud näevad prioriteeti või mida on
vajalik mingis valla piirkonnas ära teha.
• Kaasava eelarve objektiks on Peipsiääre vallaga seotud
investeering maksumusega vähemalt kuni 10 000 eurot.
• Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema
avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi
tekitada vallale järgnevateks aastateks ebamõistlikke kulusid.
• Rahvahääletusel saab hääletada ühe endale meelepärast
idee poolt.
Kaasava eelarve menetlusega annab Peipsiääre vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa
rääkida. Teatud summa osas saavad sõna¬ ja otsustusõiguse
kodanikud otse: teha ettepanekuid vallaelu parandamiseks
ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamisel.
Oma kodukohast hooliv inimene saab teha ettepanekuid,
asugu ta Peipsiääres vallas või kaugemal. Oluline on, et kasu
tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele
inimeste hulgale.
Ettepanek peab sisaldama:
•
•
•

•

•
•

esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku
sisu);
idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja
olulisust (lühike kirjeldus, millisele Peipsiääre valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab
või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku
eesmärk;miks on ettepaneku teostamine Peipsiääre
valla eelarvest vajalik ja oluline);
Sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi
lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest
kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus
jm olulised tunnused);
ettepaneku hinnangulist maksumust;
muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali
(eskiis, joonis, foto, hinnapakkumist, kirjeldust sellest,
mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise
korra kinnitamine” punkti 9 alusel.
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena mahutid Kokora külas 58601:001:0840
katastritunnusel ja garaaži Metsakivi külas lähiaadressiga
Garaaži (katastritunnus 58601:001:1297).
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe
kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4,
Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@peipsivald.ee,
tel 730 2370.

PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMISE TEADE
Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise
korra kinnitamine” punkti 9 alusel.
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena laohoone Alatskivi alevikus lähiaadressiga
Liivaaugu tn 5a (katastritunnus 58601:001:1153) ja laohoone Lümati külas lähiaadressiga Tagakuuri (katastritunnus
58601:001:1075).
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe
kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4,
Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@peipsivald.ee,
tel 730 2370.

TEADE DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS
TUNNISTAMISEST

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel
kuulutame taaskord välja

Toimub ettepanekute esitamine!

tunnustamiskonkursi

Tartumaa HEA TEGU
Esimest korda toimus Tartumaa tunnustamiskonkurss HEA
TEGU aastal 2010 ning sellega soovime esile tõsta ja
tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta
paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.
Soovime leida ja tunnustada 2020. aastal silma paistnud
ja innukalt tegutsenud
•aktiivseid kodanikuühendusi,
•vabakondlasi/vabatahtlikke,
•vabasektori toetajaid ja
•ilma projektitoetuseta sündinud tegu ning palume kõigi
abi nende üles leidmisel ja konkursile esitamisel.
Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused,
äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise.
Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused,
äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise.
Ankeet täidetav elektroonselt Tartu Ärinõuandla kodulehel www.arinouandla.ee.
Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni
3. novembrini 2020.

Peipsiääre Vallavolikogu tunnistas 07.10.2020 kehtetuks
Kallaste Linnavalitsuse 24.08.2009 korraldusega nr 62 kehtestatud Võidu tn 104, Rahu ja Võidu tänavate vahelise ala
detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli planeeringualale
sihtotstarbe, ehitusõiguse ning tehnovõrkude ja rajatiste
asukoha määramine veevarustus- kanalisatsioonisüsteemide
projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kehtetuks tunnistati kehtetuks kogu maaüksusele planeeritud krundistruktuur ning
muud planeeringuga määratud tingimused.

TEADE DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMISEST
Peipsiääre Vallavolikogu kehtestas 07.10.2020 Ansu kinnistu,
katastritunnus 57601:001:0044, Sääritsa küla Peipsiääre vald,
detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on 5500 m2.
Detailplaneeringu käigus määrati maakasutustingimused ja
maa-ala ehitusõigus, piiritletakse hoonestusala, haljastuse
põhimõtted, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad, seatakse
keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks ja olulisemad
arhitektuurinõuded ehitistele. Lisaks vähendati ranna või
kalda ehituskeeluvööndit 45 meetrile. Planeeritava tegevuse
realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti
ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.

Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene ja
tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimub
25. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele,
keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.
Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
tel. 742 8491, 5664 8135
e-post: kadri@arinouandla.ee
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MTÜ AVASKI

VÕLANÕUSTAMINE

Võlanõustamise teenusest on sulle kasu, kui:
* oled jäänud hätta oma kohustuste maksmisega
* sinu võlgnevused on jõudnud juba kohtutäiturite või
inkassoettevõteteni
MTÜ AVASKI
* soovid ülevaadet oma kohustustest
VÕLANÕUSTAJA
* soovid koostada pere-eelarve,
et oma sissetulekuteKui teil on majanduslikud raskused, laenud, võlad,
MARI
PÄRN
ga hakkama
saada
oled kaotanud töö ja ei tea, kuidas väikese
sissetulekuga hakkama saada.
* vaja abi kohtutäiturite või võlausaldajatega
suhtleVõta ühendust, leiame lahenduse!
mari@avaski.ee
misel
+372 58 787 335
VÕLANÕUSTAJA
Kui soovid võlanõustamisele tulla, pöördu
julgelt valla
MTÜ Avaski
sotsiaalosakonda või kirjuta otse mulle.MARI PÄRN

Kui teil on majanduslikud raskused, laenud, võlad,
oled kaotanud töö ja ei tea, kuidas väikese
sissetulekuga hakkama saada.
Võta ühendust, leiame lahenduse!

Mari Pärn
Võlanõustaja

mari@avaski.ee
+372 58 787 335
MTÜ Avaski
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Käesoleval aastal täitub 340 aastat esimesest kirjalikust
teatest hariduse andmise kohta Varal
Vara piirkonnas on lapsi
õpetatud juba aukartust äratavalt pikka aega, vähemalt 340
aastat. Nimelt oli 1680. aasta
visitatsiooniprotokolli andmeil
seda teinud Vara abikiriku
köster, soomlane, kes oskas
eesti, soome ja rootsi keeles
lugeda ning soome keeles ka
kirjutada. Me ei tea tema nime,
kuid võrreldes teiste tollaste
koolipidajatega oli tegemist
väga mitmekülgse mehega.
Koolide edenemise peatasid
katkuepideemiad ja Põhjasõda, ka ei olnud uus võim kuigi
huvitatud talurahva harimisest.
Õpetust anti siiski edasi kodudes, lugeda oskajate hulk järjest
kasvas. Dokumentide hävimise
tõttu pärineb järgmine märge
siinse kandi kooli kohta alles
aastast 1752.
XIX saj alguse koolireformiga nõuti trahvi ähvardusel
koolimajade kordaseadmist
või uute ehitamist. Nii rajati
1806 mõisa toel ka Varale uus,
esimene spetsiaalselt kooliks
mõeldud hoone. Õpetati seal
nagu mujalgi endiselt põllutöödest vabadel talvekuudel
ning peamiselt lugemist ja
usuõpetust. Kirjutamine ja
arvutamine tehti poistele kohustuslikuks alles 1851; tütarlastele tuli selle asemel õpetada
käsitööd. Sajandi keskel hakati
aabitsate ja kirikuraamatute
kõrval vähehaaval kasutusele
võtma õpikuid ja lugemikke.
1820–1862 juhatas Varal kooli
Johan Friedrich Masing, olles
selles ametis teadaolevalt kõige
kauem vastu pidanud.

Vara koolipere 2020. aastal. 			
Eesti Vabariigi ajaks oli praeguse Vara valla territooriumil
loodud ja tegutses viis algkooli:
Kaarli, Koosa, Matjama, Tähemaa, Välgi (Nõmme). Hiljemalt
1935/36. õppeaastaks olid
need kõik kasvanud 6-klassilisteks, ENSV ajal aga tasapisi
suleti või liideti Vara kooliga.
Nii on XX sajand osutunud eriliselt nimerohkeks: 1926 kolis
kool Vara mõisast Kaarli mõisa
ja nimetati Kaarli algkooliks,

peale sõda sai sellest Kaarli
Mittetäielik Keskkool, 1954
7- ja 1962 8-klassiline kool,
alates 1974 Vara 8- ja 1988
9-klassiline kool ning alates
aastast 1992 Vara põhikool.
Koolijuhtidest on staaži poolest teisel kohal direktor Lembit
Vaino (1959–1985). Tema ajal,
1973, valmis uus maja, mis
praeguseks on omakorda ajalooks saanud: osa põhjalikult
remonditud, osa lammutatud.

Pääsulaul kolis lavalt veebi

FOTO Signe Tennisson

Viimase asemele rajatud juurdeehitus hõlmab ühise katuse
alla kooli ja kogukonnakeskuse
ning võimaldab rõõmu tunda
kaasaegsest töökeskkonnast.
Tänane Vara kool on oma
nägu. Nii nagu on öelnud oma
meenutustes Vara kooli vilistlane Maarja Tutk: „Meie kool
on oma nägu. Meie kool, Vara
põhikool, on üks väike armas
kool, mis võib küll kaugelt tunduda pisikese ja võimetuna, aga

3–7-aastased
I koht BIRKE KAASIK - Peipsiääre valla laululind 2020 ja pääs „Tartumaa
laululaps 2020“ lõppvooru.
II koht EMILI VASENKO - pääs „Tartumaa laululaps 2020“ lõppvooru
III koht ROSANNA VÄRK
8–10-aastased
I-II koht läksid võrdsete punktidega jagamisele
GRETHEL KOCH ja KARMEN KIVISTIK
Peipsiääre valla laululinnud 2020 ja pääs „Tartumaa laululaps 2020“
lõppvooru
III koht MIA CHARLOT PEEDO
Eripreemia TARMO KIVILO - selge ja julge esitus
11–13-aastased
I koht DAISI NOORMÄGI - Peipsiääre valla laululind 2020 ja pääs
„Tartumaa laululaps 2020“ lõppvooru
II koht EHA MERIN NÕMM - pääs „Tartumaa laululaps 2020“ lõppvooru
III koht KRISTEL HALDJA TROSS

Koroonaohust tingituna toimus III Peipsiääre valla laste ja
noorte lauluvõistlus "Pääsulaul
2020" veebikonkursina. Muusikaõpetajad ja lauljad tegutsesid
tekkinud olukorras kiirelt ning
16. oktoobri jooksul said kõik
esitused salvestatud. Saabunud
salvestustest pani tehniline
meeskond (Reet Kruup, Mikk
Kirikal ja Karl-Fredy Kruup)
kokku video "Pääsulaul 2020",

FOTO Reet Kruup

kus astus üles 21 laululast.
Teadustaja rollis oli Kadi Kivilo
ning vaheklippides mängis
pääsukese osa Kaira Kruusaauk.
Monteerimine läks tõrgeteta
ning video oli esitlusvalmis 17.
oktoobri südaööks. 18. oktoobril alustas tööd žürii (koosseisus
Merilin Seer, Eve Koort ja Siim
Kornel), et välja valida igast
vanusegrupist kaks lauljat, kes
lähevad esindama Peipsiää-

14–15-aastased
I koht MARTA-MIINA NOORMÄGI - Peipsiääre valla laululind 2020 ja
pääs „Tartumaa laululaps 2020“ lõppvooru
II koht ANETT RAJASTE - pääs "Tartumaa laululaps 2020" lõppvooru
III koht HELLA HILDEGARD NIITRA
Palju õnne!

re valda "Tartumaa laululaps
2020" lõppvooru, mis toimub 7.
novembril Nõo muusikakoolis.
Täname tublisid muusikaõpetajaid, kes oma laululaste
hääled on kauniks seadnud ja
toredad laulud selgeks õpetanud: Katrin Puusepp, Ingrid Sinilaht, Malle Sildver, Jekaterina
Voitehhovitš ja Made Ritsing.

kus saab tegeleda muusika,
spordi, näitlemise, tantsimise,
robootika, tehnikaga ning käsitöö ja kunstiga. Huvitegevuse
raames tegutsevad Varal ka
Alatskivi Kunstide kooli Vara
osakonna muusikaklassid, kus
õpitakse klaverit, muusikalugu
ja plokkflööti. Muusikaklassid
on tegutsenud järjepidevalt
juba 27 aastat. Nende aastate
jooksul on muusikat süvenenult
õppinud väga paljud lapsed,
kes jätkavad ka edaspidi muusikaga tegelemist, osaledes
koorilaulus ja pillimängus või
esinedes solistina.
Koolipere on jätkuvalt seda
meelt, et ka maakoolis saab
laps hea hariduse. Paljud meie
lõpetajatest lähevad edasi õppima ja gümnaasiumiharidust
omandama Tartusse: Miina
Härma gümnaasiumi, Hugo
Treffneri gümnaasiumi, Jaan
Poska gümnaasiumi ja teistesse gümnaasiumidesse ning
Tartu kutsehariduskeskusesse.
Tunneme nende üle ainult uhkust ja rõõmu. Jätkusuutlik ja
tulemuslik saab kool olla siis,
kui tegutsetakse läbimõeldult,
ajalugu väärtustavalt ja uuendusmeelselt.
Õnnitlused kooli juubeli puhul endistele ja praegustele
koolitöötajatele! Head vilistlased, hoidke südames oma kodukooli! Kool ei kao meie elust
kuhugi. Kool ei vanane kunagi,
lapsed on alati sama noored.
Krista Tõnnov ja
Signe Tennisson
Vara põhikooli
õpetajad

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

III Peipsiääre valla laste ja noorte
lauluvõistluse Pääsulaul 2020 võitjad

Marta-Miina Noormägi. 			

kui seda kooli tundma õppida,
on ta üks tugev kool oma mitme näoga”. Meie kooli motoks
on vanasõna „Tarkus tarviline
VARA”. Valikut põhjendab sõnamäng: Vara kui kohanimi
ning vara kui aare – tarkus kui
vara, mida koolist ellu kaasa
võtta. Kiusamisvaba koolina
märkame enda ümber kaaslasi
ja kolleege ning nende vajadusi.
Meie koolis ei ole kiusamine
lubatud ega aktsepteeritav.
Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja
tekkivaid juhtumeid tõhusalt
lahendada. Osaleme ülemaailmses programmis ”Roheline
kool”, mille eesmärk on keskkonnahariduse abil edendada
jätkusuutlikku arengut. Kool
liitus programmiga 2019. aasta sügisel. Loodusharidusega
seos on koolil märksa pikem.
Iga-aastaste KIK-i projektidega toimuvad traditsioonilised
õppekäigud loodusesse, et õpilased saaksid oma silmaga näha
ja käega katsuda kõike, mida
loodus meile pakub. Oleme ka
tervist edendav kool. Lähtudes
põhimõttest, et liikumine on
tervise pant, tervis aga inimese
kõige kallim vara, on koolis au
sees õues viibimine ja liikumine, sport ja erinevad matkapäevad. Alustavat õpetajat toetava
koolina tegutseme selle nimel,
et alustav õpetaja meie koolis
saaks oma arengule piisavalt
tuge. Üks kord aastas anname
välja ka kooli ajalehte Factorem.
Pärast tunde on Vara kooli
õpilastel võimalus osaleda
mitmesugustes huviringides,

Aitäh teile suure ja tänuväärse
töö eest!
IV Peipsiääre valla laste ja
noorte lauluvõistlus Pääsulaul
toimub 2021. aasta kevadel.
Ootame taas osalema!

November

07.11 kell 14.00 LendTeatri etendus „Kadrill maksuametiga“ Pala
kultuurimajas. Pilet 5 €.
14.11 MARI VALLISOO 70
kell 12.00 näituse "Siältpuult suadetud. Mari Vallisoo 70" avamine Liivi
Muuseumis;
kell 13.15 küünalde süütamine Kodavere kalmistul;
kell 14.00 kontsert "Viimäne vihim"laulude ja luulega Pala
kultuurimajas.
Soovijatele transport (bussiring) marsruudil Pala-Rupsi-Kodavere-Pala.
Transpordi soovi korral kirjuta kodaverepk@gmail.com või helistada
tel 525 0987.

21.11 kell 19.00 meestepäeva pidu Koosa rahvamajas.
Pilet eelmüügist meestele 5€, naistele 7€. Pilet samal päeval 10€.
Piletite eelmüük ja laudade broneerimine toimub Koosa rahvamajas ja
raamatukogus. Lisainfo: tel 5886 8266.

29. novembril kell 17.00 Arsise Kellade Kooli ansambli advendikontsert
Alatskivi kooli saalis. Tasuta!

Haigena püsi kodus!

Liivi muuseumis novembris:
• Laupäeval, 14. novembril tähistame Mari Vallisoo
70. sünniaastapäeva koos Kodavere Pärimuskeskusega.
Avame näituse "Siältpuult suadetud. Mari Vallisoo 70".
• Liivi muuseumi nutimäng “Kaapekakuke ajakrati küüsis” pakub kuulamist,
lugemist, voolimist, meisterdamist, kirjutamist, nuputamist ja pildistamist
kogu perele või väiksemale seltskonnale.
Elasid kord eite-taati. Tahtsid omale veel üht lapsukest neljale vellekesele seltsiks.
Eit pani saunaahju savist nukukese …

Kuidas sündis ja elas Juhan Liiv, kuidas ajakratt teda kollitama hakkas ja mis
sellest tuntud kirjanikust lõpuks sai?
Väiksemate koolilastega saab mängida juhendaja abiga väikestes puntides. Suuremad
lapsed saavad toimetada igaüks oma nutiseadmes või moodustada võistkondi ja omavahel mõõtu võtta. Mängimiseks on võimalik kasutada kas ainult nutiseadet või paberil
mänguvälja koos nutiseadmega (annab võimaluse tekste kuulata).

Reet Kruup

Uuri muusa.ee, info@muusa.ee või 5144851.

Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist

Tubina muuseumis Alatskivi lossis on samuti mänguväli avatud.
(Lisateave tel 5354 1436 või tubin@muusa.ee)
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Alatskivi lapsed avastasid Pokumaad
Pokumaa võttis meie lapsed vastu suure üllatusega
reedel, 22.septembril. Lapsed
olid väga elevil ning ootasid
õhinaga kohtumist pokude
ja praeguseks manalateele
läinud kunstniku ja pokude
looja Edgar Valteri loominguga.
1.a, 1.b ja 2. klassi lapsed said
näha kolme giidi juhendamisel
suurt Pokumaja ning pisikest
beebipoku maja. Iga klassi võttis
endaga kaasa üks giid, kes rääkis
Pokumaa sünnist ning lapsed
said tegeleda erinevate mängudega. Küll panid nad kokku
klotsidest maja, said kiikuda
lambavillasest kiiktoolides, samas vastati ka giidi küsimustele,
mida lastel oli kuhjaga varnast
võtta.
Teadmisi saadi ka kunstnik
Edgar Valterist, kes tüdines
pealinna kärarikkast elust ning
kolis perega Tallinnast Võrumaale, kus ootasidki teda pokud.
Just koduõues üritas ta vikatiga
heinapäid maha niita. Ent terav
vikat ei suutnud murda pokude
südameid.
Ei aidanud ka kunstniku nördimus: „Oh, neid pokusid!“. See
muserdav lause oligi pokude
sünnilugu. Näha sai Edgar Valteri joonistusi ning fotosid, mis
tema tütar oli pildistanud oma
isast.
Läksime esialgu Pokumajja.
Vaatasime kunstniku pilte ja

Pokumaal.		
		
õppisime tundma tema keerulist nime.
Lapsed kiikusid põnevusega
lambanahksetes kiiktoolides.
Vaatasime ka kunstniku isiklikku tuba. Siin tekkis aukartust
äratav vaikus. „Kas tõesti magas
ta selles voodis ning käis sellise
kepiga? Mis tähendab, et ta on
surnud, kas teda enam ei ole?“,
kerkisid esile eksistentsiaalsed
küsimused. Lapsed nägid Edgar
Valteri töövahendeid – väikest,
kuid paljude vahenditega ehitud
tuba – pintsleid, habemeajamisvahendit ja väikest voodit, kus
kunstnik oma elupäevi veetis.
Pikki aastaid leidis ta mõtteid
loodusest.

			

Edasi liikusime loodusesse,
kus ootasid meid uudishimulikena kaks kitse ja kalkunid,
keda lapsed toitsid taimedega.
Vastutasuks lasid loomad end
meeleldi silitada. Kalkunitega
nii hästi ei läinud. Neid julgeti
eemalt silmata, sest nende välimus jäi kitsedele lihtsalt alla.
Edasi viis tee vee juurde, kus sai
aidata Pokul vett jõkke pumbata. Tegevus võttis küll võhmale,
aga põnevust ja rõõmu kui palju.
Huvitavad vaimsed ja füüsilised
tegevused viisid mõtted lõpuks
toidule. Väljas saime piknikku
pidada ja mõtteid vahetada.
Meeleolud olid pinevad. Lapsed lubasid suure õhinaga taas

FOTO Monika Kaasik

tagasi tulla, kuigi nii mõnigi oli
Pokumaal varem juba käinud.
Elame kaasa Sulle, Pokumaa!
Meie lapsed jäävad Sind mäletama ja igatsema. Aitäh vapustava
elamuse eest!
Nii lapsed kui ka õpetajad on
väga õnnelikud selle rännaku
üle.
Projekti "Juhan Liivi nim
Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides
osalemine 2020/2021 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Hille Kõrgesaar

1.b klassijuhataja

Sügisesed tegemised Pala koolis

Sügis saabus Pala kooli õpilastele spordinädalaga.
21. septembril toimusid kooli
meistrivõistlused sügisjooksukrossis, kus oma vanuseklasside meistriteks tulid Hanna
Kendra Kaasik, Nikita Larionov,
Lenna-Riin Oras, Mario Päll,
Angelina Larionova, Rico Päll,
Annika Hallik, Sebastian Sildver
ja Mai-Liis Aasa.
23. septembril oli kergejõustikupäev, kus joosti, hüpati kaugust, visati palli või kuuli ning
parandati aegu staadioni rekordijooksus – kõige kiiremini läbis
staadioniringi Sebastian Sildver
ajaga 0.43,0.
Samal päeval võtsid õpilased
osa Heategevuslikust teatejooksust, seekord aga oma kooli
staadionil.
25. septembril oli rattapäev
– toimusid XVI Pala noorte rattamaraton ning matkapäev kas
jalgsi või rattaga. Rattamaratonil osales 55 noort jalgratturit.
Tulemused kooli kodulehel
www.palapk.edu.ee
1. oktoobril toimus sporditund, kus loeti ja lauldi spordist, samuti jagati tunnustust
parimatele sporditeemaliste
joonistuste autoritele.
7. oktoobril toimus 4. kl üleriigiline ettelugemisvõistlus
„Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi ...“. Tartumaa
veebipõhisest eelvoorust võttis osa 16 õpilast 12 Tartumaa koolist. Teine koht kuulus
Oskar Raudmäele, kes luges
jutu „Unenäo läbi rikkaks“
raamatust „Rahvajutte Maarja-Magdaleena kihelkonnast“.

Laulukonkursi osalejad.						
Oskari õpetaja on Marve Juur11–13 a parim oli Oskar Raudsalu.
mäe, eripreemia pälvis Emma8. oktoobril toimus traditsioo- Lotta Oras.
14–16 a parimaks osutus
niline Pala laulukonkurss, kus
osales 32 noort lauljat lasteaiast Sebastian Sildver.
ja koolist. Žüriisse kuulusid Gea
9. oktoobril andsid tunde
Ant Mustvee lasteaiast, Katrin 9. klassi noored, kes proovisid
Riibak Pala noortekeskusest õpetajaks olemise võlu ja valu.
ning Triin Rannamaa A. Haava Sel päeval toimus ka hobide
tutvustamise tund, kus oma
nim Pala koolist.
Vanuserühmade parimad: hobi tutvustasid Aaron Menind
3–7a – I koht Emili Vasenko, (3. kl), idee autor Karmen KivisII Lisanna Juhkov, III Rosanna tik (4. kl) ja õpetaja Tiina Karu.
Värk. Eripreemia sai Aurelia
13. oktoobril toimusid Pala
Lille.
kooli staadionil Peipsiääre valla
8–10 a – I koht Karmen Kivis- koolispordi meistrivõistlused
tik, II Aaron Menind, III Hanna maastikujooksus. Meie kooli 36
Kendra Kaasik. Eripreemia Kar- võistlejast jooksid oma vanusemen Ariel Menind.
klassi meistriteks Hanna Kendra
Kaasik ja Sebastian Sildver.

FOTO Tiina Karu

14. oktoobril vaatasid õpilased filmifestivali Kino maale
raames Saksa animafilme.
15. oktoobril tähistati A. Haava 156. sünniaastapäeva ja koolimaja sünnipäeva, kus loeti
luulet ja lauldi, Mari Niitra ja
Kadi Kivilo J. Liivi muuseumist
tutvustasid "Kodavere tüüramatut" ning toimus pidulik sünnipäevalõuna.
Sügis – aeg täis sooje tekke
ja kuuma teed, häid raamatuid,
hubaseid õhtuid ja koosolemisi.
Aeg, kus unistada unistusi ja
vaadata loodust.
Aeg olla tõeliselt koos inimestega, keda armastad. Ilusat
sügise jätku!
Pala kool
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Kõik on uus oktoobrikuus

Lepatriinude rühm toimetab juba teist aastat projektõppe suunaga. Sellest aastast hakkavad tasapisi sama
rada käima ka Mõmmikute
ja Naerupallide rühmad, kes
järkjärgult oma rühmades
projektõppele üle lähevad.
Õppe- ja kasvatustegevused planeeritakse lähtuvalt
projektõppest paindlikult,
jätmaks ruumi lapse algatatud tegevustele ja nendel
tekkinud küsimustele vastuste leidmisele. Projektõpe
annab võimaluse lastele ise
kõike katsetada nii õppe- kui
mängulistes tegevustes. Temaatikas lähtume Õnnetriinu selle
aasta motost: Kiirustame aeglaselt!
Ajal, mil puude lehed värvuvad üha kirjumaks, muutub Vara
Õnnetriinu hoov aga aina rohelisemaks – alates septembrist
rõõmustab meid uhiuus komposter. Kohe alustuseks saime
uudistada seeni, kes ise kiirelt sisse olid kolinud. Pärast seda
said sinna kihiti paigutatud niidetud muru ja turvas. Põnevuse
lisamiseks peitsime kompostrisse ka jäätisepaberi ja kummikinda – ootame ja vaatame, mis nendega juhtub…
Sellest sügisest alustame oma lasteaiapäeva hommikujoogaga. Õpetajad juhendavad lapsi igal hommikul joogakaartide
järgi, kasutades lõbusaid salme ja vahvaid linnu-, looma- ja
putukanimelisi harjutusi. Meie päev saab niimoodi virgutava
alguse. Oktoober tõi meie lasteaia sisekoridoridesse põnevad
tähe- ja numbrikleepsud ning jalajäljed, mida mööda on lastel
põnevam muusikasaali minna. Põnevaid pilte sellest näeb Vara
lasteaia kodulehelt varalasteaed.ee.
Õnnetriinu pere

Sügis Pala lasteaias

Kui ilmad on suvel olnud enamjaolt märjad ja äikeselised,
siis september oli pärast vihmast suve veel soe, kuiv ja rõõmus,
kuid koos koroonakitsendustega. Pala lasteaia lapsed said lustida 3. septembri sügistrallil, mille korraldajaks oli noortekeskus.
Spordipäev toimus meil sel aastal lasteaia õuealal. Lapsed
said joosta, palli visata, hüpata kaugust ja teha minimaratoni.
Keskmine rühm käis matkas 2 km loodusrajal. Koos uuriti
sügisest loodust. Matk lõppes lõbusa piknikuga.
Vanem rühm käis maha mitu kilomeetrit metsas, kus uuriti
teele jäänud seeni, puid, põõsaid, sügisesi lehti ja taimi ja tutvuti õpetaja seljakoti sisuga, mis oli vaja lahti seletada kõigi
oma peakoljude, märgpreparaatide ja käbidega. Lapsed olid
väga tublid ja aktiivsed.
Keskmise ja vanema rühma lapsed sõitsid oktoobris Elistvere
loomaparki, kus tutvuti sealse uue asukaga – hunt Korooniusega, kes oli äsja sinna jõudnud ainult tänu koroonakriisile. Kui
teisi loomi pidime mööda aedikute kaugemaid nurki jälgima
ja ootama, millal nad lähemale suvatsevad tulla, siis Koroonius
oli julge ja näitas end täies ilus ka lastele.
Igal sügisel on lasteaed korraldanud mihklikuu raames
näituse omameisterdatud looduslikust materjalist. Näitus oli
üleval paar päeva lasteaia ruumides ning edasi siirdus terve
näitus Pala kultuurimajja, kus kogukond sai ka meie laste töid
vaatamas käia. Tööd oli vahvad ja omanäolised.
13. oktoobri päev algas lasteaias koos tuletõrjujatega teemal
„Tulest targem“. Koos õpiti küünlaga ümberkäimise oskust,
kuidas seda kustutada ja anti teavet suitsuanduri vajalikkusest.
Laste kaudu said tuletõrjujad ka teada, kuidas nende kodudes
tuleohutuseeskirju järgitakse.
9 tublit lasteaia last osalesid kohalikul laulukarusselli
võistulaulmisel. 1. kohale laulis end Emili Vasenko, 2. kohale
Lisanna Juhkov ja 3. kohale Rosanna Värk. Tüdrukud lähevad
ka ülevallalisele „Pääsulaulu“ konkursile. Aitäh, õpetaja Malle
Sildverile, laulude õpetamise eest.
14. oktoobril kutsus tädi Margit lapsi aga kultuurimajja kinno, mis „Kino maale“ raames näitas õpetlikke ja armsa sisuga
multikaid. Vanem rühm külastas ka oma vana head sõpra tädi
Anu raamatukogus. Seekordne teema oli imearmsate muinasjuttude illustraator Siima Škop, kellel oleks täitunud sel
aastal 100 aastat sünnist. Lapsed joonistasid printsesse ning
said igaüks omale pähe tädi Anu poolt meisterdatud krooni.
Tiina Karu

Lapsed Elistvere loomapargis.

FOTO Reelika Berg
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„Tere, sügis!“

Vara Maanaiste Seltsi tegemised

Üks kooliaegne laulusalm kumiseb: „Juba puudel punetavad
pihlad, sügis suvele on andnud käe...“. Jah, pihlakatega on sel
aastal küll kesisevõitu, aga marja- ja seenesaagi üle rõõmustavad kõik.
Lilleilu ... ning „ohhe ja ahhe“ huulile toovaid kõrvitsamürakaid, muigama panevaid porgandikõverikke-vingerpusse,
isevärki kapsaid-peete ..., põnevaid purke hoidistega – seda
kõike oli võimalus vaadata Pala kultuurimajas sügisandide
näitusel septembrikuu keskel.
Me täname Sind, et olid abivalmis ja särasilmne ning aitasid
meie näituse loomisele oma panusega kaasa:
Mirje Põld, Annela Laumets ja Aron Mägi, Leili Juursalu,
Malle Sildver, Ave Kuslap, Urve Salum, Leili Lind, Tiiu Eelsoo,
Miia Kasvandik, Marta Argel, Katrin Riibak, Merike Jaanisk,
Eve Eres, Signe Lelbret, Kaja Aasjõe, Sirje Kotselainen, Margus
Eelsoo, Meeme Soieva, Reet Korbelainen, Ilme Leopard, Enely
Kasemägi.
Südamlik tänu meeldiva koostöö eest Pala lasteaia perele
(lapsed, õpetajad, lapsevanemad), Pala raamatukogule. Näitusest jääb mälestuseks videofilm, mille pani kokku Enely Kasemägi. Vaadata saab seda Facebookis Pala kultuurimaja lehel.
Kaunist sügist ja nautige värve ning looduse ilu. Praegusel
ajal on hingekosutust vaja.
Margit Soieva

Jälle on hakanud hallad ja
aasta alguse mõtted ja teod lähevad sama rada nagu puudelt
langevad lehed – mälestustesse.
12. septembril võtsime neljandat korda osa Sibulatee puhvetitepäeva üritusest.
Päev Vara mõisapargis oli
mõnusalt suvine, koroonaviiruse tõttu olid kõik tegevused
vabas õhus või telgialustes.
Territooriumi ja laudu kaunistasid kohaliku aiandi Leviisia
perenaise Tiina Mäesalu lilled
ja lilleseaded.
Naiskodukaitse Tartu osakond
tutvustas oma tegevust ning
juhendas nooremaid osavõtjaid
takistusraja läbimisel. Kõige pisemaid osavõtjaid sõidutas poni
uhkelt ehitud vankris. Oli ruumi
joosta ja kiikuda või mängida.
Õnneloosis oli Ave Tilgaril igale
osavõtjale üle anda väike asjake.
Sahvritelgis tegutsesid Riina
Jaanuska-Enno, Maria Aasa ja
Valve Tohvre.
Sahvrist oli võimalik varuda
talveks köögivilju, hoidiseid,
marju, omapäraseid suupisteid
Alajõe vutifarmilt ja tervislikke
näkse Roosi Sahvrilt.
Kuidas kaunilt serveerida
puu- ja köögivilja, seda õpetas
Aina Rüütel Tartu kutsehariduskeskusest.
Toidutelgis oli võimalik süüa
kukeseenesuppi – seda kulus
lausa 48 liitrit!, nautida kartulipliine, lambapada, erinevaid
pirukaid ja kooke. Söögid valmisid Moonika ja Thea Zirkeli
ning Piret Konsini käe all.
Toitude olemasolu, laudade ja
nõude korrasolu eest hoolitsesid Laura Laanesaar ja Marta
Zirkel.
Lihasõpradele valmis šašlõkk
Kustala-pere ettevõtmisel.
Memmede käsitööd ning Vara
Savikoja keraamikat sai uudistada ja kaasa osta tutvustustelgist, kus oli saadaval Sibulatee
puhvetite infokaart, meie seltsi
poolt koostatud raamatuke
"Ajaloo Varakamber. Vara ja
Välgi radadel", Varaka Mammi

Pala kultuuritöötaja

FOTOD Enely Kasemägi

SAAME TUTTAVAKS

Peipsiääre valla haridus- ja noorsootööspetsialist Bianka Makoid
Olen töötanud haridusvaldkonnas üle kahekümne viie aasta.
Juba Kundas koolis käies soovisin saada õpetajaks. Keskkooli
lõpetamise järel läksingi oma lemmikõpetaja eeskujul Tartu
ülikooli eesti filoloogiat õppima. Varem olen töötanud eesti
keele õpetajana mitmes koolis, kõige kauem Tartu kutsehariduskeskuses. Oma töös olen pidanud oluliseks arendada lastes
selget eneseväljendust ja iseseisvat mõtlemist. Paar aastat tagasi
tundsin, et peaksin oma haridusalaseid teadmisi veel täiendama,
nii astusin Tallinna ülikooli kasvatusteaduste magistriõppesse.
Kahe aasta jooksul tulin toime nii tööl kui ülikoolis käimisega.
Seega võin enda kohta öelda, et suudan hästi pinget taluda, olen
suure töö- ja keskendumisvõimega. Ülikoolis õpitust kinnistus
teadmine, et kasvamine ning õppimine on elukestev protsess
enda tundmaõppimise ja paremaks saamise teel.
Peipsiääre valla haridus- ja noorsoospetsialistina annan endast
parima valla hariduselu ja noorsootöö arendamisel, loodan
teha tõhusat koostööd kõigi osapooltega. Usun, et koos mõeldes
ja tegutsedes suudetakse palju enam korda saata. Kindlasti
haaran kinni uutest ideedest, mis valla hariduselu rikastaksid.
Haridusspetsialistina püüan oma teadmiste ja kogemuste varal
igati toetada ja probleemidele lahendusi leida, et nii lastel kui
ka õpetajatel oleks õppimiseks, tööks ja arenguks võimalikult
parim keskkond.
Tööst vabal ajal meeldib mulle lugeda raamatuid, käia teatris,
kontsertidel ning tantsida rahvatantsu. Tingimata soovin rohkem
sisse elada Peipsiveere kultuuri ja osaleda kogukonna elus.
Bianka Makoid

Peipsiääre valla haridus- ja noorsootööspetsialist

FOTOD Toomas Uri

Sahvri infoleht, mille koostas
Thea Zirkel. See oli kodavere
keeles –ikkagi integratsioon
uude valda! Siin tegutsesid
Asti Teder, Liis Zirkel ning
Kaja Vaabel, kes kirjutas üles
külastajate hulga ning kust nad
pärit olid – seega täpne ülevaade – kokku sel päeval 844,
esimesed saabusid Otepäält
kell 9.10 ning kõige kaugemad
Hiiumaalt!
Päeva lõpetas mustlasansambli Romaška kontsert:
muusika, laul ning tants värvikirevates kostüümides. Suurepärane, aitäh neile!
Tänusõnad eduka päeva korraldajatele, eriti alati abivalmitele Ain Tilgarile ja Margus
Kustalale. Päeva jäädvustas
meie jaoks Toomas Uri.

Meie puhveti nimi oli Varaka
Mammi Sahver. Me ei eputa
oma rikkusega, vaid me olemegi varakad – me oleme Varalt.
Meil kasvanud ning ilusti
patsipunutud sibulat pole paitanud Peipsi tuuled, me ei
paku samovariteed, kuna see
pole meie kodukandile omane,
seega oleme Sibulatee üritusel
ikka jäänud esimeseks puhvetiks, mida sel päeval külastada,
mitte osaks Sibulatee puhvetite reas. Niipalju puhvetite
päevast.
Koroonaviiruse tõttu lükkus
edasi 20. korda toimuv kirikukontsert. Loodame Marko
Matverega kohtuda järgmisel
aastal.
3. oktoobril toimus seltsi
üldkoosolek, päevakorras selt-

si nime muutmine sooneutraalsemaks ja uue juhatuse
valimine.
1928. a loodud Vara Perenaiste Seltsi tegevust jätkasime aastal 1994 Maanaiste seltsi nime all.
26 aastat tegutsemist, sellest
13 aastat on juhatuse tegevjuhiks olnud Liis Zirkel. See on
pikk aeg. Kõik on uuenenud, ka
meie peame ajaga sammu pidama. Suur tänu kõigile, kellega
koos need aastad tegutsesime!
Üldkoosolek otsustas: jätkata nimega VARA MAARAHVA
SELTS. Põhikirja ei muudeta,
eesmärgiks jääb maarahva
ühendamine, maaelu, kultuuri
ja traditsioonide alalhoidmine,
kohaliku maapiirkonna elavdamine ja teavitamine.
Seltsi liikmeks võib astuda
iga isik, kes soovib arendada
eesmärkidega kooskõlastatud
tegevust.
Üldkoosolek valis 5-liikmelise juhatuse: Ene Kukk, Margus
Kustala, Asti Teder, Ain Tilgar
ja Kaja Vaabel.
Edu uuele juhatusele!
Liis Zirkel

Vara Maarahva Selts

Alatskivi lossi
restoran kutsub:
Lõuna-Eesti
maitsete nädal
"Metsast
taldrikule"
05.11-15.11
2-käiguline erimenüü
meie metsade
parimatest andidest
18 €

.

Külastamiseks palume laua ette broneerida:
alatskivi@lossirestoran.eu või
telefonil: 53032485

Bianka Makoid. 				

FOTO erakogust
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PEIPSIÄÄRE VALLA RAAMATUKOGUDES

Tartumaa lasteraamatupäev

Tunnustused meie valla
raamatukogutöötajatele

„Trollide ja haldjate salapärane elu“
Nüüd on aeg sealmaal, et
Tartumaa lasteraamatupäev "Trollide ja haldjate
salapärane elu" on finišisse
jõudnud, vaatamata pidevalt
kurja diktaatori „Corona“
taktikepi sekkumisele. Juba
veebruaris alguse saanud
tegemised on jõudnud õnneliku lõpuni.
Auväärse žürii töö, eesotsas
Kunstnik Kadri Ilvese ja Ülle
Paabuga, keda assisteerisid
meie valla raamatukoguhoidjad
on lõppenud. Tööd on hinnatud
ja auhinnalised tööd välja selgitatud. Kokku osales Tartumaalt
11 kooli ja kokku laekus 216
tööd sh 170 joonistust ja 46
kirjatööd. Töid hinnati kolmes
vanusegrupis: 1.–3. klass, 4.–6.
klass, 7.–9. klass.
Meie vallast osales Vara
Põhikool, J. Liivi nim Alatskivi
kool, Kolkja lasteaed-põhikool
ja A. Haava nim Pala kool. Laste

Tööde hindamisprotsess on alanud.
ja nende juhendajate tubli töö
tõi meie valda 17 auhinnalist
kohta. Kunstivallas pälvisid
auhinnalised kohad Ida Vares,
Andre Pärn, Ekke Vares, Maksim Artamonov Alatskivi koolist; Andra Kivi, Marta Zirkel,
Aandris Hint Vara põhikoolist;
Anna Liisa Oras, Kedi-Ly Kal-

FOTO Berit Petolai

bus, Stiven Freiberg, EmmaLotta Oras Pala koolist ja Milena
Anohhina Kolkja koolist.
Kirjatööde (jutud ja luuletused) arvestuses said meie vallas
pärjatud Ekke Vares Alatskivi
koolist ja Andreas Tarto, Meribel Tarto, Liise Grete Tšaškin
Pala koolist.

Suur tänu lapsi juhendanud
õpetajatele: Iivi Raud, Merike
Selgis, Illi Teras, Riina Groznaja
ja Mairi Mandel.
Auhinnad anti kätte meie
valla võitjatele ja tänati juhendajaid Peipsiääre valla raamatukogupäevade avamisel
20. oktoobril toimunud sügispiknikul RMK Kukemetsa
metsaonnis.
Võidutöödega saate tutvuda
Koosa raamatukogu Fb lehel.
Lisaks sellele rändab sel sügisel valla raamatukogudes ringi
näitus võitnud kunstitöödest.
NB! Teadmiseks neile auhinnasaajatele ja juhendajatele,
kes ei saanud osaleda sügispiknikul – teie auhinnad ootavad
teid kohalikus raamatukogus.
Sirje Leini

Peipsiääre Valla
Keskraamatukogu
direktor

Raamatukogupäevade avamine
sügispiknikuga metsas

Sügisene aeg (ja just eriti
oktoober!) on raamatukogudes ikka tihedate toimetuste
perioodiks: kui loodus hakkab
end talveunele sättima, siis
lugejad seevastu just ärkavad
suverammestusest ning raamatukogudes toimub riburadapidi
nii väiksemaid kui suuremaid
sündmusi.
Nii koondusid üleriigilisel
täiskasvanud õppija nädalal
meie valla raamatukogudes
agaramad ja uudishimulikumad külaelanikud, kes soovisid
üheskoos mõne uue oskuse
selgeks saada. Rakendati taaskasutuse nippe, meisterdati
taimejärjehoidjaid, harrastati
joogat, vormiti sügislehtedest
imelisi roose ja veel nii mõndagi
muud huvitavat. Lõpusirgele
jõudnud Tartumaa lasteraamatupäeva kooliõpilaste kunsti- ja
kirjatööde konkurss, mida sel
aastal korraldasid meie valla
raamatukogud, nõudis samuti tublit ühist tegutsemist ja
planeerimist. Lisaks iga raamatukogu jooksvad üritused
ja igapäevased argiaskeldused,
mis raamatukoguhoidjate käeja sääremusklid ikka teraskõvadena hoiavad.
Sügiseseks peasündmuseks
on raamatukogudes aga kaheldamatult iga-aastased raamatukogupäevad, mis saavad üleeestiliselt alguse 20. oktoobril.
Möödunud aastal alustasime
toreda traditsiooniga anda
avapauk raamatukogupäevadele ühise piknikuga metsas
– valla raamatukogurahvas
koos ärksamate huvilistega

seltskonnale ütles Peipsiääre
Valla Keskraamatukogu direktor Sirje Leini. Sügispiknikku
alustasime sel korral piduliku
osaga, kus jagasime kätte auhinnad meie valla tublidele
noortele kunstnikele ja kirjutajatele, kes pälvisid Tartumaa
lasteraamatupäeva konkursil
auhinnalised kohad. Samuti
tänasime laste juhendajaid ja
žüriid (kunstnikud Ülle Paap
ja Kadri Ilves) tehtud töö eest.
Edasi sukeldusime aga sügispiknikule külla kutsutud
põlise loodusmehe ja suurepärase jutuvestja Vahur Sepa
lugudesse, kes tutvustas meile
looduse imetabaseid külgi,
rääkis metsloomade käitumisest ning näitas kaasa võetud
põnevat kraami. Vahur Sepp on
tõesti mees, kelle pajatusi võiks
kuulama jäädagi, sest kogu
loodusilm ning selles sisalduv
muutub läbi tema juttude elavaks ja värviliseks nii nooremale kui vanemale kuulajale.

FOTO Olga Haljaste

On rõõm teatada, et meie valla raamatukogud on saanud
tunnustust ja tähelepanu tänu siinsetele tublidele töötajatele.
Tartumaa aasta raamatukoguhoidjaks 2020 valiti Sirje Leini
(Koosa raamatukogu – Peipsiääre valla keskraamatukogu).
Tunnustus anti üle Tartu linna ja maakonna haridustöötajate
tänusündmusel neljapäeval, 24. septembril Tartu ülikooli aulas.
Septembris tähistas kauaaegne Alatskivi vanemraamatukoguhoidja Anne Toome nii isiklikku kui tööjuubelit. Neljakümne tööaasta täitumise puhul tunnustas kultuuriministeerium Anne Toomet tänukirjaga ja kolleegid väikese kingituse
ning lillekimbuga.

„Pisike puu“ ootab oma pisikesi omanikke

Raamatu "Karu" autor Vahur Sepp rääkis põnevaid lugusid loomadest.
põrutab siis üheskoos metsa,
kaasas miskit head-paremat
piknikulauale (siinkohal suur
aitäh Viguritele!) ning vaimutoiduks mõni huvitav jutuvestja
või kirjamees. Metsad on meie
kandis mõnusad ning sobivaid
lõkkekohti jagub siin samuti,
seega raamatukogupäevade
ühine avamine on heaks võimaluseks murda korraks raamatukoguseinte vahelt välja, nautida
hõrku sügishõngu, ajada juttu,
tuua lugejad kokku ning kuulata
vabas looduses kellegi põnevaid pajatusi maast ja ilmast.
Tänavuste raamatukogupäevade avasündmusel võtsime
suuna RMK Kukemetsa metsaonni. Küllap kohalikud teavad
seda hubast kohakest Särgla
metsade vahel. Jajah, ikka sealkandis, kus ilveste jooksuajal
võib laanesügavustest kuulda
metsikuid kräunatusi ning seenelised märkavad kruusateedel
hiiglaslikke karujälgi. Avasõnad
ning tervitused metsa tulnud

Sirje Leini ja Anne Toome.

FOTO Berit Petolai

Kellele Vahuri juttudest veel
väheks jäi, siis tulge raamatukokku ja võtke lugemiseks tema
raamat „Karu“ (sarjast Eesti
Looduslood), milles avatakse
asjatundlikult karude hingeelu
ning salamaastikke.
Sügislehtede langemise
saatel ning samblamätta all
talveund põõnavate siugude
tasaste hingetõmmete rütmis
jätkus piknikuliste jutuajamine
veel mõneks ajaks, kuna metsaõhk ja huvitavad lood tekitasid
Kukemetsa onni juurde mõnusa
sünergia, millest oli lausa raske
lahkuda. Raamatukogupäevad
said seega lustliku ja ulja hooga
käima lükatud, suur tänu kõigile, kes meiega metsa (kännu
otsa!) tulid! Kaks nädalat vältavate raamatukogupäevade edasistest sündmustest meie valla
raamatukogudes kirjutame
juba järgmises lehenumbris.
Berit Petolai

Koosa raamatukogust

Pisike puu“ on kultuuriministeeriumi tellimusel valminud lasteraamat, mis on Eesti
riigi kingitus kõigile Eestis
sündinud ja sündivatele lastele. Raamatus on 50 luuletustjuttu nii meie klassikast kui
ka uuemast lastekirjandusest.
Raamatu koostas ja andis välja
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Raamatu pealkiri “Pisike
puu” tuleneb Ott Arderi samanimelisest luuletusest. Raamatu illustreeris Anne
Linnamägi. Raamatu kinkimise eesmärgiks on väärtustada meie kodumaist lastekirjandust ning aidata kaasa
laste lugemisharjumuse kujundamisele juba varases eas.
Peipsiääre vallas Koosa piirkonnas 2019/2020 sündinud lapsed saavad raamatu kätte Koosa raamatukogus
18. novembril kell 11 toimuval sündmusel „Pisike puu“.
Info tel 526 8065 Koosa raamatukogu.

8

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 9• Oktoober 2020

Spordiklubi Juku indiaca seeniorvõistkonnad
saavutasid meistrivõistlustelt esikolmiku kohti

Indiaca seenioride
Eesti meistrivõistlused
2020 toimusid 26.–27.
septembril 2020 Mustvee Spordihoones. Antud
meistrivõistlused olid erilised selle poolest, et mitte ainult ei selgitatud välja
seenioride Eesti meistreid
indiacas, vaid meistriks
tulnud võistkonnad said
õiguse moodustada vastava kategooria (naiskonnad, meeskonnad,
segavõistkonnad) seenioride koondise indiaca
maailmameistrivõistlustel Luxembourgis tuleva
aasta suvel 3. – 7. augustil 2021. Esimesel võistluspäeval kohtusid naiskonnad ja meeskonnad.
Nende seas ka Alatskivi
spordiklubi Juku esindused. Naiste arvestuses suutis Alatskivi SK
Juku naiskond võita ühe
mängu ning kaotada kaks
mängu, mis andis nelja
naiskonna seas meistri-

Pala võistkond jätkas võidukäiku
Peipsiääre valla mälumänguturniiril

Mälumängu I koht. 			

SK Juku indiaca seeniorid segavõistkond. 			

võistlustel III koha. Juku
naiskonnas mängisid Tiina Paeorg, Helja Laumets,
Maili Mägi, Sirle Tollimägi,
Raina Tappo, Eddy Tulko
ja Reelika Nestor. Meeskondi osales sarnaselt
naistega samuti neli ning
kahe võidu ja ühe närviliselt-pingeliselt kaotatud
mänguga saavutati tubli

II koht. Juku meeskond
mängis kooseisus Ago
Vahi, Viljar Kook, Tarmo
Eres, Kaupo Mets, Aigar
Tarre, Renal Lastik, Mihkel Reispass, Villu Luht.
Teisel võistluspäeval asusid meistritiitli eest võistlustulle kuus segavõistkonda. Spordiklubi Juku
seeniorite segavõistkond

FOTO Maarika Jaguson

teenis võistluspäeval neli
võitu ja ühe kaotuse, mis
andis meistrivõistlustel
kiiduväärt II koha. Hõbemedalid teenisid Spordiklubi Juku segavõistkonnas välja Ago Vahi, Viljar
Kook, Tarmo Eres, Ervin
Rinaldo, Tiina Paeorg,
Helja Laumets, Maili Mägi
ja Sirle Tollimägi

Alatskivi koolile kuulus Peipsiääre koolispordi
meistrivõistlustelt jalgpallis kaksikvõit
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused
said pärast pikka pausi
kooliaasta avastardi 6.
oktoobril ning alustati
jalgpallis parimate selgitamisega. Tänavu osales
tuuliselt sügisese ilmaga
Alatskivi staadionil 6.-9
klassi Peipsiääre meistrivõistlustel neli meeskonda Pala, Kolkja ning kaks
Alatskivi kooli võistkonda.
Mängud olid sellel aastal, võrreldes eelmise aastaga, väravate rohkemad.
Just löödud väravate arv
sai otsustavaks ka meistri selgitamisel. Alatskivi
kooli 1. võistkond suutis
võrdsete punktide puhul
vastastele väravaid lüüa
rohkem kui sõsarvõistkond. Seega kahe võidu ja
ühe viigiga saavutas Juhan

Liivi nim. Alatskivi kooli 1.
võistkond Peipsiääre valla
meistritiitli. Kaksikvõidu
kindlustas samuti Juhan
Liivi nim Alatskivi kooli
2. võistkonna kaks võitu ja
üks viik.
Kolmanda koha medalid mängis võistluspäeval
välja tiitlikaitsja A. Haava

nim. Pala kooli võistkond,
kontosse jäi siis üks võit ja
kaks kaotust. Esikolmikust
jäi seekord välja tubli Kolkja lasteaed-põhikooli esindus, kes seekord osales
Kallaste eakaaslaste abita
iseseisva võistkonnana.
Peipsiääre valla koolispordi jalgpallimeister,

Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli 1. võistkond, mängis
koosseisus Stanislav Remets, Ardi Lebedev, Ardi
Madi, Danil Kersontsev,
Albert Laasmaa, Robin
Kuusmaa, Thomas Pilt,
Markus Kiisel, Matthias
Värv. Juhendaja Kristjan
Kallavus.

Teisipäeval, 13. oktoobril kogunesid tublid
Peipsiääre valla üldhariduskoolide maastikujooksjad Pala staadionile,
et omavahelises heitluses
selgitada välja parimad
maastikujooksjad kuues
erinevas võistlusklassis.
Kõige rohkearvulisem
osavõtt oli poiste 1.–3.
klassi arvestuses, kus
osales 15 jooksjat ning

kiireim oli 500 m maastikuringil Eldar Buk Juhan
Liivi nim Alatskivi koolist
ajaga 1.50. Sama vanuseklassi tüdrukuid osales
üheksa ning seal oli rajal
parim kohalik A. Haava
Pala kooli tüdruk Hanna
Kendra Kaasik ajaga 2.03.
4.–6. klassi kolmeteistkümne võistleja seas võidutses Juhan Liivi nim.
Alatskivi kooli võistleja

Alisa Kirnossenko ajaga
1.43. Täpselt sama ajaga
võitis oma jooksu ka 4.–6.
klassi poiste seas Kaur
Kruusaauk samuti Juhan
Liivi nim Alatskivi koolist.
Kõige tagasihoidlikuma osalusega 7.–9. klassi
õpilaste seas võitis meistritiitli tütarlastest Agnes
Laumets Juhan Liivi nim
Alatskivi koolist ajaga
1.44 ning poistest või-

tis ülekaaluka eduga aga
juba 1000 m distantsil
A. Haava nim Pala kooli
noormees Sebastian Sildver ajaga 3.41.
Loodetavasti saavad
kõik võistlejad indu juurde ning järgmistel maastikujooksu võistlustel on
osalus ja kandepind juba
palju suurem.

Peipsiääre koolide jalgpall esikolmik. 		

FOTO Priit Allikivi

Selgusid Peipsiääre valla koolispordi maastikujooksu meistrid

FOTO Katrin Reimand

Kolmapäeva, 30. septembri õhtutundidel toimus
Koosa Mängude Majas SA Vara Sport eestvedamisel
kevadel edasi lükatud Peipsiääre valla meistrivõistluste
mälumänguturniiri III etapp. Viimasele etapile oli ajusid
ragistama tulnud 5 võistkonda. Kokku osales kolme etapi
peale kokku kaheksa hakkajat mälumängutiimi. Kokkuvõttes, kus arvestusest läks üks kehvem etapp maha ning
võrdsete punktide korral läks just arvesse kehvema etapi
tulemus, kuulus juba kolmandat aastat järjest üldvõit ja
meistritiitel Pala võistkonnale, koosseisus Meelis Mõisa,
Ako Laugamets, Raivo Vadi, Taavi Pirk,Liina Ainsalu.
Järgnesid võistkonnad Kõva Mõte, koosseisus Kristjan
Kallavus, Anne Ala, Kristjan Nurmsalu, Alar Parksepp,
Signe Tennisson ning III kohaga lõpetas meistrivõistlused võistkond Kusma koosseisus Villu Lukk, Kaarel Saul,
Karmen Kaldma, Siim Kaldma.

Alatskivi spordiklubi Juku käsipallipoisid hankisid mängupraktikat
Eesti karikavõistlustel

2020 aasta Eesti karikavõistlused käsipallis C-vanuseklassi noormeestele (2006. a ja hiljem sünd) toimusid
kahes alagrupis Viljandis ja Viimsis 16.–18. oktoobril.
Alatskivi spordiklubi Juku käsipallipoiste võistkond
mängis oma võistlusmänge kuueses alagrupis Viljandi
Spordikeskuses. Vastasteks oli tugevad Põlva spordikool, HC Pärnu/Paikuse, Viljandi spordikool, Tapa valla
spordikool/Spordiklubi Tapa ning Tallinn/Mustamäe.
Kuna hooaja alguses jäi osalemata spordiklubi Juku
käsipallipoistel sõprusturniiridel, siis Eesti karikavõistlused olid esimesed võistlusmängud alanud hooajal. Vähene mängupraktika paistis ka platsil igas mängus silma,
sest palli kaotati mängus tihti ning eksiti käsipallimängu
põhitõdede vastu. Mäng-mängult läks küll Juku poiste
mäng paremaks ja ka nauditavamaks, kuid võidurõõmu
seekord siiski tunda ei saadud ning kõik viis mängu
kaotati üsna kindlalt. Võitu ei saanud hankima minna ka
lõplikele kohamängudele Viimsisse, kus oleks mängitud
teise alagrupi tagumistega, sest erinevatel põhjustel
Viimsi mängudel ei osaletud. Kõike eelnevat arvestades
lõpetasid Alatskivi spordiklubi Juku käsipallipoisid Eesti
karikavõistlused 13. kohaga ning võistkonna parimaks
valiti seekord väravavaht Ivan Artamonov.
Alatskivi spordiklubi Juku käsipallivõistkond mängis
Eesti karikavõistlustel koosseisus Alvar Must, Mairold
Nikitkin, Martin Nikitkin, Ranel Pärn, Kristjan PUnder,
Venriko Vulf, Ivan Artamonov ja Uku Suursild.

SK Juku käsipall 2020 EKV P2006. 		

FOTO Merilin Must
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Info tel 5684 5020
Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisele KOOLITUSELE

„Samm tööellu muutuval tööturul“
*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
(ükskõik mis vanuses) või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta/õpi

Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda
tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse.
Koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 11.11.2020 kell 12.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
526 5488 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3
(Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa
Sotsiaalfondi ja Peipsiääre vallavalitsuse toel

Hea toidutootja, toidupakkuja, toiduasjaline!
Oled oodatud juba neljandale Lõuna-Eesti Toidukonverentsile -

10. novembril Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.

Seekordseks konverentsi teemaks on KOHALIK TOIT
ERIOLUKORRAS - ÕPPETUNNID JA VÕIMALUSED.

SPORDISÜNDMUSED
29.oktooberil kell 18 Koosa mängude majas
Peipsiääre valla MV indiacas
		
11. novembril kell 10 Vara spordisaalis
Peipsiääre koolispordi MV rahvastepallis
4.–5. klassile
14. novembril kell 11 Alatskivi koolis
6. L. Holsti mälestusturniir välkmales
21. novembril kell 11 Koosa mängude majas
Peipsiääre valla MV lauatennises
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

Lõuna-Eesti Toidukonverents on Lõuna-Eesti väikeste ja keskmiste toidutootjate suurim kohtumispaik, kus mõtteid ja kogemusi vahetada ning oma
silmaringi avardada, saada infot aktuaalsetel valdkonna teemadel. Seni
toimunud konverentsidel kohal olnud ca 100 toiduettevõtjat, -tootjat, -pakkujat (üle Eesti).
• Ürituse avasõnad ütleb Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja.
• Üritust modereerib ja oma restorani Rock Summer loo räägib Jüri Makarov, Kivitalu peremees.
• Ettevõtjad jagavad kogemuslugusid eriolukorra ajast, sh uudsed lähenemised teenuste pakkumisel, logistilised lahendused, e-poed talutoidu, tooraine kliendini viimiseks. Laval kuus (6) põnevat ettevõtjat, kes konverentsi esimese poole lõpetavad paneeldiskussiooniga.
• Kuulda saab põnevast teenusest - virtuaalsest veinidegustatsioonist
• Grupitöö raames otsitakse ühiselt vastuseid küsimustele: kuidas sel aastal toimitud? kuidas me ellu jäime/ jääme? kuidas veel tõhusamalt
koostööd teha?
• Roomet Sõrmus räägib Eesti toidu julgeolekust, mis on pikalt varjus püsinud teema, mille puhul kriis tõi esile nõrgad kohad.
• Erika Pääbus toob kuulajateni Andre farmi väljakutsetega, tagasilöökidega, edusammudega pikitud loo, ehk kuidas väikesest
Lõuna-Eesti piimafarmist arenes väga lühikese ajaga välja unikaalne juustuvabrik.
• Tippkokk Peeter Pihel räägib ühel oma lemmikteemal - kuidas toit maksimaalselt ära kasutada, n-ö lehest juureni, ninast sabani.
• Konverentsi raames on väikestel ja keskmistel toidutootjatel võimalus terve päeva vältel oma laudade taga esitleda oma tooteid.
• Konverents toimub hübriid-üritusena, ehk võimalik osaleda nii füüsiliselt kohale tulles, kui läbi veebi.
Vaata konverentsi täpne päevakava ja registreerumine kuni 30. oktoobrini ürituse kodulehel: arinouandla.ee/toidukonverents
Konverentsi osalustasu 18 EUR

Jälgi ürituse uudiseid ka Facebook’is www.facebook.com/events/325726885208542
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Из-за введенных ограничений заседание волостного
совета волости Пейпсияэре было отложено и состоялось
7 октября в Паласком Доме культуры.
В повестку дня было включено 14 вопросов. Далее будет представлен краткий обзор принятых депутатами
решений.
Устав волости дополнен изменением, согласно которому
в будущем собрания волостного совета смогут проходить
в электронном формате, без необходимости физического присутствия депутатов в зале для совещаний. Такая
возможность существовала и ранее, но в уставе волости
отсутствовала соответствующая ссылка. Весенняя вспышка коронавируса COVID-19 стала ярким подтверждением
того, что усилия по созданию возможностей удаленного
участия в заседаниях являются актуальными и необходимымы. Введенные поправки предусматривают возможность проведения э-заседаний и в обычных условиях.
Волостной совет признал недействительной детальную
планировку территории, расположенной между участками ул. Выйду 104 и ул. Раху 2 в городе Калласте, и ввел
в действие детальную планировку земельного участка
Ансу в деревне Сяэритса.
Грете-Стина Хааристо избрана представителем от имени
волостного совета в составе совета Центральной библиотеки волости Пейпсияэре. Совет библиотеки является
совещательным органом, который сформирован с целью
консультирования директора библиотеки в сфере организации обслуживания клиентов, решения вопросов,
касающихся текущей деятельности учреждения, а также
для внесения предложений относительно организации
библиотечного обслуживания на территории местного
самоуправления. По мнению депутатов, работающая в
должности директора школы Грете-Стина сможет оказать
помощь в вопросе выбора литературных материалов для
детей школьного возраста.
Волостной совет принял решение о заключении договора
сотрудничества с целевым учреждением «Тарту-2024».
Целью договора станет софинансирование деятельности,
касающейся проекта «Тарту — культурная столица Европы 2024 года», а также развитие сотрудничества между
местными самоуправлениями. Члены волостного совета
сочли, что, несмотря на сопутствующие финансовые
расходы, участие в проекте «Тарту-2024» принесет волости существенную пользу за счет популяризации всего
региона и развития сферы малого бизнеса.
Волостной совет принял ряд решений, касающихся объектов недвижимости:
•В порядке принятия решения произвести отчуждение
квартирной собственности по адресу ул. Оя 15-1 в городе
Калласте; недвижимости по адресу ул. Выйду 5а в городе
Калласте; земельного участка Вийра в деревне Каргая;
земельного участка Тюнсасалу в деревне Тяхемаа и земельного участка Максима в деревне Сяргла.
•Через Департамент шоссейных дорог бесплатно передать в собственность Эстонской Республики две дорожные кадастровые единицы, расположенные в деревне
Кооза, и бесплатно принять в собственность волости одну
дорожную кадастровую единицу в деревне Виртсу.

Волостной совет выдал волостному управлению разрешение на проведение государственной закупки для
приобретения трактора. Трактор будет круглогодично
задействован для скоса травы и кустарника вдоль обочин автомобильных дорог и на обширных газонах, для
уборки снега на принадлежащих волости дорогах или
в населенных пунктах, а также для выполнения прочих
хозяйственных работ.
Исполнение обязанностей, возложенных уставом дорожного регистра на местное самоуправление, решено
делегировать волостной управе. Согласно принятому постановлению, волостной управе переданы обязанности по
осуществлению действий, необходимых для первичного
внесения дорог в дорожный регистр, а также обязанность
сбора и подачи в регистр сопутствующих данных.
Волостной совет рассмотрел обращение, поданное от имени калластеской общины старообрядцев, относительно
вопроса о покраске калластеской церкви. Депутаты сочли,
что на данный момент приоритетным является финансирование расходов, необходимых для перевода церковного
здания на геотермальное отопление, поэтому к вопросу
о возможном софинансировании расходов на покраску
церкви решили вернуться весной следующего года.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Полиция: внимательность и
своевременное вмешательство могут
спасти жизнь!
Ежегодно полиция получает тысячи сообщений о
людях, которые ушли из дома
и пропали. Одна из таких
историй недавно произошла
в Тартуском уезде и могла бы
закончиться трагично: ушедшая из дома в неизвестном
направлении пожилая женщина так бы и не вернулась
к своим близким, если бы на
её пути не встретился внимательный и заботливый человек. Такой человек, который,
заметив прогуливающуюся
рядом с его домом незнакомку почтенного возраста, испытал беспокойство и поставил в известность местного
социального работника.

«В начале прошлой недели один из жителей поселка
Колкья обратил внимание на
то, что незнакомая ему пожилая женщина уже второй день
не покидает автобусную остановку недалеко от его дома.
Время от времени женщина
отходила, направляясь в сторону расположенного поблизости магазина, но после этого неизменно возвращалась
на место. Заподозрив, что она
может находиться в состоянии душевного расстройства или замешательства,
местный житель сообщил о
своих опасениях волостному социальному работнику.
Тот, в свою очередь, лично

отправился на автобусную
остановку и, побеседовав с
женщиной, узнал, что проживающая в соседнем уезде
старушка вынуждена вот уже
вторые сутки сидеть на остановке, так как не способна
самостоятельно вернуться
домой», - пояснил ситуацию
окружной полицейский Каупо Сирел, который пришел
на помощь незадачливой
путешественнице.
Он также добавил, что после разговора с потерявшейся
женщиной социальный работник связался с полицией,
и в результате общих усилий
удалось установить ее место
жительства. «Здоровью старушки ничто не угрожало,
поэтому медицинское вмешательство не потребовалось. У
женщины не было при себе
ни телефона, ни кошелька,

а следовательно, не было и
возможности самостоятельно
вернуться домой. В результате сотрудники полиции пришли к выводу, что безопаснее
всего будет организовать
ее возвращение домой на
патрульном автомобиле»,
- рассказал окружной полицейский.
По словам полицейского,
на момент обнаружения женщины у сотрудников правопорядка не было информации
об ее исчезновении. Именно
поэтому так важно, чтобы
независимо от того, обратилась ли полиция через средства массовой информации
с просьбой помочь в поисках
пропавшего человека, люди
с внимательностью относились к происходящему вокруг
и делились информацией о

тех, кто, возможно, нуждается
в поддержке.
«В данном случае заблудившуюся женщину нашли
раньше, чем близкие успели
заметить ее исчезновение. К
сожалению, далеко не всегда подобные происшествия
заканчиваются так же благополучно, особенно если
информация о случившемся
поступает в полицию с большим опозданием. Заметив
человека, который может нуждаться в помощи, постарайтесь оказать ему необходимое
содействие, а если это невозможно, то смело звоните по
номеру службы спасения»,
- подчеркнул Сирел.
Каупо Сирел
Окружной полицейский
Южная префектура

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ВОЛОСТИ
ПЕЙПСИЯЭРЕ НА 2021 ГОД
Объявлен конкурс идей!

Со 2 по 30 ноября 2020 года желающие могут прислать
свои предложения в электронном виде по адресу vald@
peipsivald.ee или же, оформив их на бумажном носителе,
подать непосредственно в волостную управу.
Поступившие предложения оценит комиссия,
состоящая из семи членов волостной управы.
Обязательное условие для идей в рамках народного
бюджета волости Пейпсияэре — это их приоритетность
с точки зрения местных жителей или очевидная
необходимость в их реализации в каком-то из районов
волости.
• Объектом народного бюджета может стать
инвестиционный объект, связанный с волостью
Пейпсияэре, стоимостью до 10 000 евро.
• Результаты проекта, финансируемого за счет
народного бюджета, должны быть доступны в
общественном пространстве для всех и без ограничений,
а также не должны вызывать неразумные расходы в
составе городских бюджетов следующих лет.
• Участнику народного голосования разрешается
проголосовать только за одну из предложенных идей.
Посредством народного бюджета руководство волости
Пейпсияэре дает членам местной общины возможность
внести свой вклад в подготовку волостного бюджета. В
рамках установленной суммы граждане получают право
непосредственного принятия решения: они могут внести
свои предложения по улучшению жизненной среды и
проголосовать за наиболее удачные идеи. Человек,
заботящийся о родном крае, вправе поделиться своими
идеями, независимо от того, живет ли он в волости

Пейпсияэре или за ее пределами. Важно, чтобы в
конечном итоге пользу получила и волость в целом, и
как можно большее число её жителей.
Предложение должно содержать следующую
информацию:
• имя предъявителя, контактный телефон или адрес
электронной почты;
• название (короткая фраза, характеризующая суть
идеи);
• описание идеи, планируемого местоположения, целей
и важности проекта (краткая информация о том, с
какими именно нуждами волости Пейпсияэре связана
данная идея, какую проблему решает или какие новые
возможности открывает; какие цели преследует;
почему реализация именно этой идеи из средств
волостного бюджета является необходимой и важной
с точки зрения жителей волости);
• описание целевой группы (краткая информация о том,
кто получит непосредственную выгоду от решаемой
проблемы или открытия новых возможностей; дать
оценку размеру целевой группы, указать возраст
лиц, входящиъ в целевую группу, а также прочие
существенные признаки целевой группы);
• примерная стоимость реализации проекта;
• прочая относящаяся к делу информация, а также
материалы, характеризующие идею (эскиз, чертеж,
фотография, ценовое предложение, описание прочих
факторов, важных с точки зрения оценивания).

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

Sobiv koht, kus korraldada sügisel
ja talvel väiksemaid koolitusi, koosolekuid, jõulupidusid ning sünnipäevi
kuni 20 inimesele.
Lisainfo www.mesitare.ee
ja küsi pakkumist info@mesitare.ee

enda
a
d
l
a
r
r
Ko
u
jõulupid
lli
Mõisa Ta
pubis!

Müüa maja ja abihooned
koos kahe kinnistuga
(kokku 6,4 ha) Metsakivi külas
Peipsiääre vallas.
Majas on 3 tuba, köök, kuivkäimla, vesi, panipaik, TV.
Sobib suvekoduks või aastaringseks elamiseks. Hind 49 500.-.
Kontakt: Ilona Eskelinen,
tel 5107 837
ilona.eskelinen@epicenter.ee

Tuulejõe OÜ teeb:
remondi- ja ehitustöid,
katuste ehitust ning
tänavakivipaigalduse ja
haljastustöid.

Küsi pakkumist
e-mail: raudvara@mail.ee
või telefon 5384 4151.

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

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

Tel 5805 0201.
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KUULUTUSED

Välisvoodrilauad I sort				
al. 8.14 €/m2 + km
Krunditud välisvoodrilaud I sort		

al. 9.80 €/m2 + km

Välisvoodrilauad II sort				

al. 4.10 €/m2 + km

Sisevoodrilauad I sort					
al. 6.05 €/m2 + km
Sisevoodrilauad II sort					
al. 2.80 €/m2 + km
Saunavoodrilauad
Lavalauad

al. 20 €/m + km

		

2

al. 1.63 €/jm + km

		

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

Terrassilauad immutatud I sort				al. 9.71 €/m + km
2

Terrassilauad II sort					
al. 5.40 €/m2 + km
		al. 175 €/m3 + km

Saematerjal ehituslik			

Höövelpruss tugevsorteeritud			

al. 295 €/m3 + km

Höövelpruss II sort				

al. 208 €/m3 + km

Immutatud aiapostid				al. 1.46 €/tk + km
Liimpuittalad kuni 140x360 mm, kuni 13.5 m 		al. 5 €/jm + km
OSB plaat							 7.69/tk + km
Vineer välis niiskuskindel				al. 13.31 €/tk + km
Vineer veekindel						al. 26.72 €/tk + km
al. 2.49 €/kott + km

Pellet 6 mm Premium, 15 kg kotis

Kvaliteetne ja soodne puit

Hea teenindus ja asjatundlikud nõuanded pealekauba

Hinnad kehtivad ostukorvile alates 500 €
Puidueksperdid OÜ
+372 510 7313
info@puidueksperdid.ee

Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583.
Ostame sõiduautosid igas
seisukorras. Tuleme sinu
juurde, maksame auto eest ja
vormistame paberid kohapeal.
Helista 5377 7592.
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega
Tel 5618 9517
e-mail joosep.sepp@mail.ee
Willmani OÜ ostab
metsakinnistuid ja raieõigust.
Tel 510 0878,
info@willmanimets.ee
Viin ära kasutatud aknad
(puitraam). Tel 502 8271..

UUED VALLAKODANIKUD
MIRON ERICH AAV
16.08.2020
Vara piirkond
MIA LIIS KÕIV
24.08.2020
Vara piirkond
STEFAN REINO
07.09.2020
Vara piirkond
SAARA LAUMETS
09.09.2020
Pala piirkond
MIRON SELEZNJOV
13.09.2020
Vara piirkond
BEATRIS JAKUBOVA
13.09.2020
Koosa piirkond
EMIILIA ANNASK
16.09.2020
Alatskivi piirkond
KAREL KAIV
27.09.2020
Vara piirkond
SAMUEL HÖGLUND
28.09.2020
Alatskivi piirkond
RANDO KIVI
03.10.2020
Koosa piirkond

PALJU ÕNNE!
OKTOOBRI
SÜNNIPÄEVALAPSED

70 ANNA NIKOLINA
70 VAIKE REIN-PEDAJAS
70 AVO VIIRA
70 ARTEMI RÕBAKOV
75 MAIMU OSTRA
75 ILMAR LAMP
74 RIHO PALUTAJA
80 ELLE MOROZOVA
80 EEVI PRIKS
80 ELL VEIDER
80 PANCY REINOMÄGI
80 MATI VAINO
80 RAIMO VADI
80 JOHANNES CORNELIS 		
KOSTER
81 FAINA JEGOROVA
81 HEINO SALUM
81 IVAN ORLOV
81 ENDEL MUST
82 VOLLI SBITNEV
83 LEILI MÄNNIK
83 HEIKE NÕMME
83 VILLI PUNGA
84 DOMNIKA KUZNETSOVA
84 PELAGEJA PÄRSIKIVI

www.puidueksperdid.ee

84 KLEOPATRA KONDRAŠEVA

Avatud E-R 8-18; L 9-15

84 OLEG TETERGOV

Viljandi mnt 82, Räni, Kambja vald

84 ANTS MAIDLA
85 AINO KANGUR

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

korstnapühkimis-

Korstmar OÜ pakub korstnapühkimisteenust.

teenust.

Vajadusel korstnate ja kütteseadmete remont.

Vajadusel korstnate
ja kütteseadmete
Võta ühendust: Margus Nikitkin
remont.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Tel (+372) 505 0040

Võta
ühendust:
E-post:
korstmar@gmail.com

Margus Nikitkin
www.korstmar.ee

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

85 INNA ARUOJA

Kadrina mõisa

Pullitall

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

86 VIIVI SALU
86 VIRINIA GRIGOROVA
86 VÄINO PELSKA
87 TAISSIA ZVEDRIS
87 HELGI KIISS
87 VELJO-MILJAR PLUUM
88 SILVIA OLEVI
88 JEVLAMPIA RIŽSKAJA
88 ALEKSANDRA
KUDRJAŠOVA
88 ARTEMI LOVJAGIN
89 JEPISTIMIA ZAITSEVA
90 LIIDIA HALLIK
90 AKSEL KOOK
91 JELIZAVETA PANINA
91 ENDEL KASK
96 GERTRUD KALLUSTE
96 ALIIDE ERNITS
Novembrikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla
lehes, palume sellest teada anda
13. novembriks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740.

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
SEPTEMBER / OKTOOBER 2020

Seal kus sulgub
eluraamat, algab
mälestustemaa ...

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.

Sügav kaastunne
Merikesele perega,
kalli ema, vanaema ja
vanavanaema

Mälestame
auväärses eas
105-aastaselt lahkunud

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS

MILDE TAMM

ENDLA MÖLDER

06.03.1937–16.09.2020

19.02.1915–29.09.2020

GEORGI OSSOKIN

LIIDIA PÄRN

30.04.1957–19.09.2020

11.10.1943–30.09.2020

LIIDIA PÄRNA

ENDLA MÖLDERIT

NATALIA BELOVA

OILLA-AKSELLA
PÄRTEL

kaotuse puhul.

Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.

ja avaldame
kaastunnet lähedastele.

EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

26.03.1964–26.09.2020

LINDA LÕHMUS
26.08.1923–27.09.2020

02.02.1933–30.09.2020

NATALIA NEGLASON
28.08.1923–11.10.2020

Naisrühm LAHE ja
MTÜ Kaldapiäskesed
Memmede tantsurühm
Meelespea

Peipsiääre
vallavalitsus

Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

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

