Alanud on eesti rahvajutu aasta
6. veebruaril käis Pala
koolis ja Kodavere Pärimuskeskuses külas
jutuvestja ja koolitaja
Piret Päär, kes on tänavuse eesti rahvajutu
aasta algataja ja eestvedaja. Piret on mitu
aastakümmet pidanud
Jutukooli, asutanud
MTÜ Jutumaja ja käinud
nii Eestis kui ka mujal
maailmas rahvajutte
vestmas. Vestlesime Piretiga pärast sooja ja
südamlikku jutuõhtut
Palal jutuvestmistraditsioonidest ning jõudsime välja ka Kodavere
pajatusteni.
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K, 04.03 kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 9.00, 10.30 ja 12.00 „Sipsik“
kell 19.00 „Südamering“
R, 06.03 kell 19.00 naistepäevapidu Vara kogukonnakeskuses
R, 06.03 kell 20.00 naistepäeva peoõhtu „Kunitele daamidele“
Kolkja rahvamajas (Välja müüdud!)
L, 07.03 kell 19.00 naistepäeva retrodisko Koosa rahvamajas
T, 10.03 kell 17.00 emäkiäleõsta Kodavere pärimuskeskuses
K, 11.03 kell 19.00 kinoõhtu Koosa rahvamajas:
„Fred Jüssi. Olemise ilu“
N, 12.03 kell 9.45 Ääremaade kino Pala kultuurimajas: „Sipsik“
L, 14.03 kell 15.00 Assikvere külateatri 10. sünnipäev
Assikvere seltsimajas
L, 14.03 kell 19.00 Peipsiääre valla naistepäevapidu „Meestelt
naistele“ Pala kultuurimajas
K, 18.03 kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 14.00 ja 19.00 „Asjad, millest me ei räägi“
R, 20.03 kell 19.00 Pala naisansambli Miraaž 20. sünnipäeva
tähistamine Pala kultuurimajas
L, 21.03 kell 12.00 Marju Kõivpuu loeng „Eluring ja sellega
seonduv kombestik“ Vara kogukonnakeskuses
T, 24.03 kell 19.00 kinoõhtu Koosa rahvamajas: „Südamering“
K, 25.03 kell 14.00 tantsimise õpituba Koosa rahvamajas

Mis ajendas Sind 2020.
aastat tähistama kui
eesti rahvajutu aastat?
Mure eesti rahvajuttude ja lugude jutustamise
traditsiooni pärast. Sama
ajendas mind ka 30 aastat
tagasi jutukooli ja kogu
seda valdkonda looma.
Tulen ise kogukonnast,
kus jutustamine oli veel
eluviisi lahutamatu osa ja
elav traditsioon. Siis hakkas see vaikselt hääbuma.
Olen püüdnud oma tegemistes ikka hoida seda
traditsioonilist tunnetust,
mille oma kodust kaasa
sain. Ema oli sündinud
1922. a ja kuulnud palju
lugusid oma vanaemalt,
kes oli sündinud 1880 ja
kes omakorda kuulis lugusid oma vanaemalt. See
on ilus, kuidas me selles
ahelas olemegi täpselt nii
vanad, kuhumaale meie
lood ja mälestused vanavana-vana-vanade kaudu
ulatuvad.
Teisalt muidugi on kõiges selles – koolitustel,
jutuõhtutel, koolis jutustamistel – juba uustraditsiooniline nägu, aga vana
ja uut on olnud võimalus
siiski ühendada. Näiteks
see eesti rahvajutu aasta projekt, mis on minu
elu suurim ettevõtmine.
Ühest küljest, natuke nagu
liiga suur, aga samas ei ole
ka. Rõhutan kogu aeg inimestele: see aasta on just
teile endale rahva- ja muinasjuttude avastamise

võimalus. Lugege endale,
tasahaaval, proovige aru
saada, kas need lood teid
puuduvad, kõnetavad.
Ainult üks aasta nõnda
sissepoole kogumise ja
vaatamise tööd. Tulemus
võib olla üllatav.

Kuidas on rahvajutu
aasta esimene kuu läinud?
Väga huvitavalt. Paljud
inimesed on seda väikeste
ampsude kaupa raamatu
lugemist päris tõsiselt
võtnud. Ja tunnistavad,
tõesti on hoopis teine
tera lugeda ja lugudest
aru saada. Esimene raamat „Marjakobar ja teisi
seto muinasjutte“ võeti
väga soojalt vastu. Nauditi lugusid, nauditi setokeelseid sõnu, erilisi
väljendeid. Mõnes peres
julgeti natuke õhtuseid
traditsioone muuta – televiisori vaatamise asemele
oli näiteks ettelugemine. Poja kuulas mõnuga
ja isa muigas, kui ema
luges muinasjutte. Üks
ema kirjutas, et jutustab
lapsele nüüd autosõidul
muinaslugusid. Õpetajad,
raamatukogutöötajad ja
paljud teisedki on saanud
rahvajutte oma tööellu
kaasata.
Panid Palal kuulajatele
südamele, et nad ikka
oma lugusid koduringis
edasi kõneleks. Mis teeb
jutuvestmise oluliseks?
Suhtlemine ja kogemuste jagamine. Lugu,
mis jutuvestjale endale
meele järgi, puudutab
kuulajat. Aga meele järgi on ta vaid siis, kui ta
loos midagi enda jaoks
ära tunnetab. See polegi
alati meeleline, pigem
alateadlik äratundmine.
Ja nii saab muinasjutust
kuulajale ka kogemus.
Miks on tänapäeva nutiajastul jutuvestmist
vaja?
Et lähedust luua. Et
inimene üksi ei jääks. Et
kui rasked ajad elus tulevad, oleks midagi, millele
toetuda. Nutimaailm on

Piret Päär pani kuulajatele südamele, et nad kodus lastele ja
lastelastele oma lugusid edasi kõneleks.
Foto Tiina Vapper

põhjatu ja tohutute võimalustega. Aina paremad
kaamerad, fototöötlused
võivad su hetkega muuta
printsessiks või koletiseks. Aga kõik see kestab
ainult nii kaua, kuni meil
on elekter. Hea sõber, õpetaja, ajakirjanik, tõlkija ja
jutuvestja Andry Ervald
ütles kunagi: “Me elame
ajas, kus kõik on nii õhkõrn. Kus suured tornid
kukuvad, kus tähtsad mehed langevad. Kus Internet võib sul suvalisel ajal
kinni joosta. Kus rong võib
kraavi minna, raamatud
ära põleda. Aga jutuvestmine jääb.”

Kodavere kant on tuntud pajatuste poolest,
mille kõnelemine on
elava traditsioonina tänapäeva ulatunud. Kas
Sinu repertuaaris on ka
mõni Kodavere lugu?
Tänu Mall Hiiemäele
ja tema raamatule „Kodavere pajatused“ sain
ma suurt julgust lugude
jutustamise traditsiooni
edasi hoidmiseks. Juba
meie vanade jutuvestjate
pärast ei tohi me vanu
lugusid unustada. Mäletan seda õhtut, kui lugesin teie kandi osavatest
pajatajatest nagu Oskar
Treial, Villem Treial, Kalju
Villik, Anna Lindvere jpt.
Kuna lapsepõlves oli õnn

kuulata häid vestjaid ka
oma külarahva hulgast,
siis teadsin täpselt, mis
juhtuma hakkab, kui jutuinimene tuleb seltsi.
No kasvõi selline väike
mälestus O. Treialilt: “Ja
kui üks jutumees talusse
tuli, siis kõik olid ümber,
siis naersid ja kuulasid ja
tööd ei teinud keski. Näitus, kui Kiissa Kaelu Ann
tuli meile Tossometsa, siis
kõik töö jäi seisma. Tema
oli meil majasõber.“
Mulle meeldiks ka selline majasõber olla!

On Sul hea nõu pakkuda, kuidas saame omakandi lugusid enamal määral
au sisse tõsta?
Jutustades ja jagades.
Kuulates ja kogudes. Oma
pere ja kogukonna keskel kõigepealt ja siis ikka
väljapoole, avaramaks.
Seda kõike võiks nii teha,
et jutustamisele omane
intiimsus kaotsi ei läheks.
Mul on isegi üks mõte, kui
kokku saame kunagi, siis
räägin.
Piret Pääriga
vestles

Ergo-Hart Västrik

Eesti rahvajutu aasta
kohta leiab rohkem teavet
Facebooki lehelt “Eesti
rahvajutu aasta 2020” ja
kodulehelt https://piretpaar.com
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Käesoleva aasta esimene volikogu istung toimus
29. jaanuaril Liivi Muuseumis. Päevakord koosnes 18 punktist ning järgnevalt teen lühikese
kokkuvõtte volikogus arutlusel olnud teemadest.

• Volikogu kehtestas 2020. aasta maamaksumäärad
valla territooriumil. Maamaksu määraks kehtestati
2,5% ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast
aastas.
• Toimus Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve
I lugemine. Eelarve teine lugemine ning loodetavasti
ka vastu võtmine toimub veebruarikuul volikogu
istungil.
• Volikogu otsustas võõrandada järgmised kinnistud: Nina külas Karja tn 4 kinnistu, Undi külas Nirgi
kinnistu, Koosalaane külas Uue-Vahtra kinnistu, Pala
külas Mõisapargi kinnistu, Varal Õpetajate maja
korterid 1, 4, 5, 6, 7.
• Otsustati seada Pala külas Tiigiääre kinnistule 50
aastaks tasuta hoonestusõigus mittetulundusühingu
Pala Tuletõrje Selts kasuks päästedepoo ehitamiseks.
• Ajutise koolivõrgu ümberkorraldamise komisjoni
esimehe ettepanekul nimetati komisjoni liikmeteks
Juhan Liivi nim Alatskivi kooli direktor Helen Paju
ja Kallaste lasteaed-põhikooli direktor Leo Aas.
• Kiideti heaks Tartu maakonna kultuuristrateegia
2025.
• Võeti vastu otsus vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade loetelu muutmisest.
• Volikogu kuulas ära kõikide alatiste komisjonide
esimeeste kokkuvõtted 2019. aasta komisjonide
tööplaanide täitmisest ning kinnitas 2020. aasta
tööplaanid.
Kõikide volikogu materjalidega on põhjalikumalt
võimalik tutvuda valla kodulehel.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

17. VEEBRUARIL ALGAS HAJAASUSTUSE
PROGRAMMI TAOTLUSTE VASTUVÕTT
Hajaasustusega maapiirkondades elavad pered saavad
taotleda toetust majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.
Taotluste vastuvõtt toimub 17.02.-17.04.2020.
Toetavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning
taotlemise tingimused leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse
veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.
Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise
asukohajärgsed vallavalitsused kuni 17. aprillini 2020. a.
Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab kohalikust omavalitsusest.
Peipsiääre vallavalitsuse kontaktisik on Maimu Arro
(tel 517 7824; e-mail: maimu.arro@peipsivald.ee).

PEIPSIÄÄRE

TEATAJA

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

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

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

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

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
MÄRTSIS 2020

Vallavalitsuse istung 21.01.2020

Vallavalitsuse istung 06.02.2020

• Väljastati järgmised ehitusload: Põldmaa külas Lombi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks, Vea külas Allika kinnistul elamu püstitamiseks ja Kauda külas Mäeotsa kinnistul
elamu laiendamiseks.
• Anti välja korraldus nr 21 „Avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks sundvalduse seadmine“, millega seati
Peipsiääre vallas, Kauda külas, Kauda-Plingi tee L1 kinnistule,
kasutusõiguse alasuurus on 16 m², Elektrilevi OÜ kasuks
sundvaldus avalikes huvides vajaliku liitumiskilbi ja maakaabelliini rajamiseks.
• Nõustuti Koosa külas 1076 m² suuruse Uue-Puusepa maaüksuse ostueesõigusega erastamisega.
• Määrati Kolkja alevikus munitsipaalomandisse taotletavale
ca 0,50 ha suurusele maaüksusele koha-aadressiks Peipsiääre
vald Kolkja alevik Ranna tn 20a ja sihtotstarbeks 100% sotsiaalmaa – alaliik: üldkasutatav maa.
• Määrati Torukülas asuvate Peipsiääre vallale kuuluvate
Lahepera-Toruküla tee maaüksuste teenindamiseks vajaliku
maa suurused ja koha-aadressid.
• Määrati Vanaussaia külas asuvate Peipsiääre vallale kuuluvate elamu, sauna, kuuri, garaaži, lauda ja küüni teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1,22 ha, koha-aadressiks Tartu
maakond Peipsiääre vald Vanaussaia küla Oti, sihtotstarbeks
elamumaa ning otsustati taotleda see munitsipaalomandisse.
• Nõustuti Meoma külas asuva Sirgo katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati neile koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Undi külas asuva Lepametsa katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati neile kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldust
nr 188 „Maa ostueesõigusega erastamine ja õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamine“ punkti 1.
• Moodustati Peipsiääre valla 2019. aasta varude ja materiaalse põhivara inventuurikomisjon alljärgnevas koosseisus:
esimees: finantsjuht Mirje Põld, aseesimees: raamatupidaja
Eve Süld, liikmed: ehitusspetsialist Raimond Võimre ja
korrakaitseametnik Sergei Täpsi.
• Rahuldati taotlus Kallaste linnas asuva kinnistu osas
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta.
• Rahuldati taotlus Kolkja alevikus Aia tn 13 kinnistu osas
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta.
• Anti Mesi tare OÜ-le luba avaliku ürituse „Sibulatee saunafest 2020“ korraldamiseks 8. veebruaril 2020 algusajaga kell
12.00 ja lõpuajaga kell 19.00 eeldatavalt 100-le inimesele
Peipsiääre valla territooriumil.
• Anti MTÜ-le Vanatehnika Klubi Levatek luba avaliku ürituse „Vanasõidukite suursõit 2020“ korraldamiseks 21. juunil
2020 algusajaga kell 10.00 ja lõpuajaga kell 17.00 eeldatavalt
500-le inimesele Alatskivi aleviku Pargi tänaval, Aida tänaval,
vallamaja esisel ja tagusel alal ning lähiaadressil Tartu mnt
15.
• Anti välja korraldus nr 34 „Peipsiääre valla huvihariduse ja
huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse määramine“.
• Anti välja määrus nr 1 „Peipsiääre valla 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava“.
• Anti välja korraldus nr 35„Peipsiääre valla huvihariduse ja
huvitegevuse riikliku täiendava toetuse kasutamise lepingute
sõlmimine“, millega sõlmitakse riigieelarvest eraldatud 2020.
aasta huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse kasutamiseks lepingud ajavahemikuks 1. jaanuar – 31. detsember 2020
Peipsiääre valla Vara, Koosa, Alatskivi, Kolkja, Pala ja Kallaste
teeninduspiirkondades tegutsevate asutustega vastavalt kinnitatud asutuste tegevuskavadele.
• Kinnitati Peipsiääre valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste ja üldharidusasutuste struktuur ja teenistuskohtade
loetelu alates 1. veebruarist 2020.
• Arutati Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu
ning otsustati seda alates 01.02.2020 muuta.
• Otsustati hoolduse lõpetamine, kahel korral jäeti rahuldamata sotsiaalteenuse taotlus ja ühel korral otsustati hoolduse
korraldamine.
• Rahuldati taotlus sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine.
• Kahel korral otsustati tugiisikuteenuse määramine ja teenuse osutamise eest maksmine.
• Suunati eelnõud volikogu istungile.
• Arutati AS Põlluvara ja OÜ Smarteconi projekteerimistingimuste taotlust ja selle kohta esitatud täiendavat teatist
-otsustati taotlust mitte rahuldada.

• Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus Päiksi tee
2b kinnistul tervisekeskuse püstitamiseks, Mustametsa külas
Jalaka kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastati järgmised kasutusload: Sääritsa külas Teelahkme
kinnistul kasvuhoone kasutusele võtmiseks ja Kolkja alevikus
Ranna tn 22 kinnistul vaatetorni kasutusele võtmiseks.
• Väljastati järgmised projekteerimistingimused: Metsanurga
külas Maioru kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks, Metsanurga külas Toomapilli kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks, Vara külas Põhjatuleviku
kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks.
• Kooskõlastati Sudemäe külas Sudemäe kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht ja Vea külas Järve kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
• Anti välja korraldus nr 55 „Ehitise peremehetuks tunnistamine“, millega tunnistati peremehetuks garaaž Kolkja alevikus
lähiaadressiga Suur tee 15b.
• Anti välja korraldus nr 56 „Peremehetute ehituste arvele
võtmine“, millega alustati ehitiste peremehetuks tunnistamise
menetlust ning võeti arvele peremehetute ehitistena elamu ja
garaaž Sipelga külas (Võsu kinnistu 58701:001:0139 kõrval).
• Anti välja korraldus nr 57„Avalikes huvides vajaliku liitumiskilbi ja maakaabelliini rajamiseks sundvalduse seadmine“.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 06.01.2020 korraldust
nr 7 „Avalikes huvides vajaliku alajaama ja maakaabelliini
rajamiseks sundvalduse seadmine“ punkti 3.
• Anti välja korraldus nr 59 „Ebatõenäoliseks kantud nõuete
lootusetuks tunnistamine“, millega tunnistada ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded lootusetusteks ja otsustati kanda bilansist
välja.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Passikülas asuva Tamme katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Virtsu külas asuva Sootalu katastriüksuse jagamisega neljaks katastriüksuseks ning määrati
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
• Anti välja korraldus nr 62 „Peipsiääre Vallavalitsuse
29.10.2019 korralduse nr 574 muutmine“, millega muudeti
kõnealuse korralduse preambulat ja punkti 3.1.
• Anti välja määrus nr 2 „Peipsiääre Vallavalitsuse 21.01.2020
määruse nr 1 „Peipsiääre valla 2020. aasta huvitegevuse ja
huvihariduse kava kinnitamine“ muutmine.
• Anti välja korraldus nr 63 „Peipsiääre Vallavalitsuse
21.01.2020 korralduse nr 34 „Peipsiääre valla huvihariduse ja
huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse määramine“ muutmine.
• Anti välja korraldus nr 64 „Peipsiääre Vallavalitsuse 21.01.20
korralduse nr 35 „Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse riikliku täiendava toetuse kasutamise lepingute sõlmimine“
muutmine.
• Anti välja korraldus nr 65„Koolitransporditoetuse
määramine“.
• Otsustati sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
• Anti välja korraldus nr 67 „Hanke tulemuse kinnitamine“,
millega kvalifitseeriti lihtmenetlusega hankes „Investeerimislaenu võtmine“ AS SEB Pank.
• Anti välja korraldus nr 68 „Peipsiääre Vallavalitsuse
kultuuriasutuste struktuuri muutmine“, millega muudeti Liivi
Muuseumi struktuuri.
• Arutati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekut kõrvalmaanteede vallale üleandmise kohta – otsustati
ettepanekuga mitte nõustuda.
• Arutati eraisiku kaebust Tartu Halduskohtule Peipsiääre
Vallavalitsuse 21.05.2019 korralduse nr 244 tühistamiseks
– otsustati tunnistada eelnimetatud vallavalitsuse korraldus
kehtetuks ja rahuldada eraisiku avaldus prügiveo harvema
tühjendussageduse kohta. Järgmiseks vallavalitsuse istungiks
ametnikel ette valmistada vastavate korralduste eelnõud.
• Arutati valla koolide ühtse juhtimise alla viimist. Otsustati
teha volikogu hariduskomisjonile ettepanek viia Kallaste,
Alatskivi ja Kolkja koolid ühtse juhtimise ja nime alla, õppekohad jäävad endiselt nii Kallastele, Alatskivile kui ka Kolkjale.
• Arutati ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasiarendamist
vallas ja otsustati esitada taotlus KIKi keskkonnaprojekti
taotlusvooru Kolkja 1. etapi vee- ja kanalisatsioonitrasside
väljaehitamiseks Peipsi järve puhtuse tagamise eesmärgil, sest
Kolkjas on palju asutusi, mis tekitavad reostust.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem
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ALATSKIVI JÄÄTMEJAAM ON AVATUD
Alatskivi jäätmejaama ja Vara kogumisplatsi opereerib Epler&Lorenz AS kuni 31.12.2022.

Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:

Jäätmejaama töötaja Haibula Zirkilov, telefon 510 6713

Tasu eest võetavate jäätmete hinnakiri:
Jäätmeliik		
			

Mõõtühik

Ehitus-lammutusjäätmed
tonn
Puidujäätmed			tonn
Plastijäätmed			tonn
Suuremõõtmelised jäätmed
tonn
Asbesti sisald ehitusmaterjalid tonn
Tekstiilijäätmed			tonn
Lehtklaas			tonn

Ühiku hind
km-ga (eur)

162
162
162
162
162
162
162

09.04.2020 (neljapäev)
kell 10 Vara teeninduskeskus (Vara keskus, Vara küla)
kell 13.00 Koosa rahvamaja (Keskuse, Koosa küla)
17.04.2020 (reede)
kell 10.00 Kallaste raamatukogu (Sõpruse tn 4,
Kallaste linn)
kell 13.00 Pala kultuurimaja (Kultuurimaja, Pala küla)
12. veebruaril avati Alatskivi jäätmejaam.

Foto Gerly Soieva

Vara kogumisplatsil asukohaga Vara küla,
Katlamaja kinnistu
Avatud:
Kolmapäeval kell 17.15—18.15,
teistel päevadel kokkuleppel.
Töötaja: Haibula Zirkilov, telefon 510 6713
Tasuta võetakse vastu:
• ohtlikke jäätmeid (vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õli jäätmed
(vedelad) ja õlifiltrid, pliiakud, vanad akud ja patareid,
vanad aerosooli-pudelid, lahustijäätmed, liimijäätmed,
ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid
ja kahjulike ainetega saastunud taara jne).
• kompleksseid elektroonikaromusid (külmikud, telerid
jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid
jms);
• pakendijäätmeid (papp, metall, plast);
• sõiduautorehve, kuni 8 tk aastas isiku kohta
Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumine ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Eesti
Keskkonnateenused ja AS RagnSellsi ning jäätmevaldajate omavaheliste lepingute alusel.

AMETLIKUD TEATED
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 elamu ja garaaži Sipelga külas
(Võsu kinnistu, kat. tunnus 58701:001:0139, kõrval).
Teadaolev viimane omanik oli Avo Oja (isikukood
35606200035).
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.

Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu

Peipsiääre Vallavalitsus annab teada Peipsiääre valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 03.03.202003.04.2020.

Avatud:
Kolmapäeval kell 9 – 17
Neljapäeval, reedel kell 9-18
Laupäeval, pühapeval kell 12-14
Esmaspäeval, teisipäeval ja riiklikel pühadel suletud

Tasuta võetakse vastu:
• ohtlikke jäätmeid (vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õli jäätmed
(vedelad) ja õlifiltrid, pliiakud, vanad akud ja patareid,
vanad aerosooli-pudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed,
ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid
ja kahjulike ainetega saastunud taara jne).
• kompleksseid elektroonikaromusid (külmikud, telerid
jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms);
• pakendijäätmeid (papp, metall, plast);
• sõiduautorehve kuni 8 tk aastas isiku kohta

AMETLIKUD TEATED

AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIKUD ARUTELUD

Alatskivi jäätmejaam asukohaga Päiksi tee,
Jäätmejaama kinnistu, Alatskivi alevik.

Jäätmejaamas võetakse vastu eelsorteeritud jäätmeid
Peipsiääre valla elanikelt (kaasa arvatud suvilaomanikud), Peipsiääre Vallavalitsuselt ja tema hallatavatelt
asutustelt.
Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda
jäätmejaama töötaja poole. Jäätmed tuleb sorteeritult
konteineritesse paigutada. Palume võimalusel jäätmed
juba jäätmejaama toomise eelselt autole paigutades
sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta.
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Eterniidi kogumine 2020/2021
Peipsiääre vald esitab projektitaotluse KIK-i keskkonnaprgrammi jäätmete alamprogrammi - ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine mittelinnalistes piirkondades
(keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 § 29 lg 4 p
3). Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide kogumisel tuleb
kohaliku omavalitsuse üksusel koostada registreerimisleht.
Etteregistreeritud isikud saavad eterniidi üle anda tasuta.
Määratud kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta
vastu registreeritud koguses. Juhime tähelepanu sellele, et
projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumine
toimub hinnanguliselt 2020. aasta lõpus või 2021. aasta
esimesel poolel.
Registreerimiseks palume täita eterniidi tasuta ära anda soovijal
vastav taotlus ning saata täidetud registreerimisleht hiljemalt
06.03.2020 Peipsiääre vallavalitsuse e-posti aadressile vald@
peipsivald.ee või tuua vallavalitsusse aadressil Tartu mnt 4,
Alatskivi alevik või toimetada teeninduskeskustesse ( Vara,
Pala, Kolkja).
Täpsem info valla kodulehel www.peipsivald.ee

22.04.2020 (kolmapäev)
kell 13.00 Kolkja teeninduskeskus
(Suur tee 39, Kolkja alevik)
kell16.00 Alatskivi (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik)
(Peipsiääre vallamaja)

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal
tutvuda Peipsiääre valla kodulehel http://www.peipsivald.
ee/uldplaneeringute-koostamine ja paberil Peipsiääre
Vallavalitsuses (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik), Kolkja
teeninduskeskuses (Suur tee 39, Kolkja alevik), Varnja
raamatukogus (Kesk tn 78, Varnja alevik), Vara raamatukogus (Vara koolimaja, Vara küla), Koosa raamatukogus
(Lasteaia, Koosa küla), Kallaste raamatukogus (Sõpruse
tn 4, Kallaste linn), Pala raamatukogus (Kultuurimaja, Pala
küla), Lümati raamatukogus (Lümatimäe, Lümati küla)
ning Välgi raamatukogus (Välgi, Välgi küla).
Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi aadressil vald@peipsivald.ee või Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik,
Peipsiääre vald, 60201 Tartumaa.
Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Alatskivi, Pala, Peipsiääre ja Vara valla ning Kallaste linna
ühinemisel moodustunud Peipsiääre valla territoorium.
Peipsiääre valla üldplaneeringu eesmärk on kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maakasutuse ja
ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi
Peipsiääre vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna
kujundamine.
Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu
elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud
ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.
Avaliku väljapaneku ajal palume huvitatud isikutel soovi
ja huvi korral teatada, kas on kohti, kuhu oleks vaja uue
taristu või tehnorajatise (maaküttekontuur, sademevee
torustik vms) rajamist või olemasoleva rekonstrueerimist. Uue rajatise rajamise vajadusel tuleb lisada juurde
põhjendus ja täpne asukoht. Samuti palume teatada
miljööväärtuslikest objektidest, mida oleks vaja kohaliku
kaitse alla võtta, et tagada nende säilimine autentsel kujul.
Vektorkujul tuleb andmekihtide väljastamiseks esitada
päring aadressil raimond.voimre@peipsivald.ee
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Peipsimaa koos Sibulateega kogusid tuntust Baltikumi
turismimessidel
Turism on ala, kus kogu
aeg toimub miskit uut ja
huvitavat. Turismiinimestele algab aasta messidest
osavõtuga, nii ka sel aastal
oli Peipsimaa Turism ja Sibulatee koos Lõuna-Eesti
maakondadega tutvustamas 2020. aasta tegevusi
ja uusi plaane.
Esimene mess, Adventure 2020 toimus
24.–26. jaanuaril Vilniuses, kus Peipsimaa esindajad tutvustasid Peipsimaa turismivõimalusi
ning sihtpunkte suheldes
personaalselt külastajatega. Messil esindasid
Peipsimaad: Peipsimaa
Turism, Sibulatee ning
Iisaku kihelkonna muuseum.
Külastajatele olid degusteerimiseks Alatskivi
mõisamaitsete veinid ja
Kadrina mõisa koduküpsetatud leib. Leedu messi
külastajad olid küll Eestis
käinud, kuid peamisteks
külastuskohtadeks olid
Pärnumaa, saared ja Tallinn. Samuti olid nad Peipsimaa olemusest teadlikud, kuid piirkonnaga tutvuma polnud veel jõutud.
Peamiseks huviallikaks
Peipsimaal tundus neile
suitsukala ja kalapüük.

Balttour 2020 toimus
31.01.–02.02. Riias, kus
tutvustati Peipsimaad
maitsete ning huvitavate
sündmuste kaudu. Ka Riia
messil pakuti degusteerimiseks Alatskivi mõisa
veine ja Kadrina mõisa
imemaitsvat leiba. Kui Leedu külastajatest teadsid
Peipsimaad käputäis, siis
Läti külastajad olid Peipsimaast vägagi teadlikud
ning meeleldi ammutasid
uudiseid piirkonna kohta.
Oli neid külastajaid, kes
olid eelneval aastal saanud degusteerida ja kaasa
osta OÜ Latikas punases
ja valges marinaadis koha
ning otsisid Peipsimaa
üles juba ainuüksi sellepärast, et rikastada taaskord oma maitsemeeli. Sel
aastal näitasid Peipsimaa
piirkonna vastu huvi üles
rohkem reisikorraldajad
ning nendega sai sõlmitud
kokkuleppeid.
Tourest 2020 toimus
7.–9. veebruaril Tallinnas. Messi esimesel päeval
olid Peipsimaa Turismi
ja Sibulatee eestvedajatel 12 kontaktkohtumist
erinevate riikide reisikorraldajatega, et tutvustada
piirkonda ning vahetada
kontakte. Ühtlasi oli esi-

mene messipäev kõige
olulisem päev just turismi
professionaalidele. Peale B2B kohtumiste tegi
Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom Lõuna- Eesti
kohta ettekande, kus tutvustas uusi turismiobjekte
ja tulevaid sündmusi. Selle
aasta Peipsimaa messipinna peal tutvustati peatselt
valmivat Forest hiking
metsamatkarada, mis saab
alguse Riiast ning kulgedes
mööda ida piiri, läbides
Peipsimaad 277 km lõpeb
Tallinnas. Kogu marsruudi
pikkuseks on ca 1100km.
Sibulatee andis ülevaate
kogu võrgustiku liikmetest
ning peatselt toimuvatest sündmustest. Räpina
loomemaja pakkus
maitseelamusi marineeritud koha näol nii degusteerimiseks kui ka kaasa
ostmiseks. Avinurme Puiduait oli väljas erinevate
töötubadega ning uudistega laastumaailmast. Iisaku kihelkonna muuseum
tutvustas Alutaguse rahvusparki, mis oma hõreda inimasustuse tõttu on
heaks rändealaks erinevatele metsloomadele Eesti
ja Venemaa vahel.

Turismimessidel osalemise tulemusel võime
tõdeda, et Peipsimaa on
vaikselt jõudmas iga Balti

Sibulatee saunafEST 2020 tõi lumise talveilma

Juba traditsiooniks saanud talvine saunapäev
meie piirkonna mitmekülgsetes saunades toimus
tänavu neljandat korda.
Kui eelmistel aastatel sai
ettevalmistusi tehtud jääaukude ja lumevallide
keskel, siis tänavu on talv
olnud õite rohelise meelelaadiga.
SaunafESTi hommikul
aga ootas Varnjas, Mesi
tare kodumajast starti
andvat korraldajat kaunis
ja lumine õu.
Seekord kogunes Sibulateele kokku 120 saunasõpra 31 võistkonnas. Kui
üle Eesti toimub saunaüritusi juba päris mitmeid,
siis meie oleme võtnud
nõuks eristuda ja teedel
kiirustamise ning saunast
sauna jooksmise asemel
on saunafESTi esimene
reegel saunu nautida. Seda
mõtteviisi ja meie saunaperemeeste kuumi saunu
kiitsid ka kõik osalejad.
Täname korraldajatena
kõiki osalenud saunasid:
perekond Kukk ja nende Kargaja Kuke saunad,

Sibulatee saunafEST 2020. Perekond Lentsi kuppelsaun
Laheperal. 			
Foto Mari-Liis Lents

perekond Lentsi kodune kuppelsaun, perekond
Madi ja nende hoovile
sõitnud RatastelSpa, perekond Pirk ja Kadrina mõisa
saunad, Ranna puhkebaas
koos vahva saunamehe
Margusega, perekond Prigozev ja Kalamehe talu
saun, perekond Kumar
ja Vaino talu saun, Saku
kärusaun, Sohvameistrite
haagissaun ning veerev
Orava saun. Eriline tänu
Peipsiääre vallale, kes ürituse algusest saadik on

samuti üritusega liitunud
Koosa külasaunaga ning
rikastanud saunade valikut niivõrd toreda eheda
saunaga. Sibulatee saunafEST on ainus üritus omataoliste seas, kus osaleb ka
avalik saun.
Tänavugi palusime saunasõpradel hääletada oma
lemmiku poolt, et kuulutada välja Sibulatee saunafEST 2020 rahva lemmik.
See ülesanne osutus raskeks nii saunalistele valiku
tegemisel, sest saunu oli

tõesti nii palju ja erinevaid,
ning samuti korraldajale
häälte kokku lugemisel.
Tihe rebimine oli nii esikoha pärast kui ka kolmanda,
neljanda ja viienda koha
nimel. Võitjaks tulid võrdsete häältega Nina küla
vene saunad – Kalamehe
talu ja Vaino talu. Vaino
talu on rahvalemmik tiitli
võitnud 2017. aastal, mil
toimus esimene Sibulatee saunafEST ning napi
punktiga jäi alla eelmisel aastal ehk kolmandal
Sibulatee saunafESTil, kui
rahvalemmiku tiitli võitis
Kalamehe talu. 2018. aastal valis rahvas lemmikuks
Kargaja Kuke sauna.
Kuna üritus ei toimu
aja peale, siis osalenud
võistkondade seast võitjat
välja ei kuulutata. Küll aga
täname veelkord kõiki
Sibulatee võrgustiku liikmeid, kes panustasid oma
teenuste ja toodetega auhinnafondi, nii et loosi teel
jagasime võistkondadele
välja palju häid maitseid
ning elamusi.

riigi külastaja teadvusesse
oma rikkalike maitseelamuste, eripärase kultuuriga ja kauni loodusega.

MTÜ Peipsimaa Turism

Sibulatee teine KALApuhvetite
päev ootab puhvetipidajaid
Kui meie sügisese puhvetitepäeva külalised on ikka
öelnud, et “muidu on kõik
hästi, aga kalatoite võiks
veelgi enam olla”, siis nüüd
parandame vea! TeistkordFoto Ahto Sooaru
selt teeme aprillikuu lõpus
KALApuhvetite päeva, mis toimub samal päeval
kui üle Eesti on avatud kalasadamad ja toimub
ka Varnja kalalaat. Ehk Sibulateel on ringi juba
liikumas nii 4000–5000 külalist. Üks olulisemaid
punkte on, et iga avatava kodupuhveti menüüs peab
olema vähemalt üks põhiroog kohalikust Peipsi
kalast. Nii et kõik külalised saavad kohalike perenaiste-peremeeste kalahõrgutistest osa. Sekka ikka muud
head kohalikku toitu ka.
Ootame end üles andma puhvetipidajaid, kes
sel päeval tahavad külalisi võõrustada. Silmas pead
pidama mitmeid asjaolusid, mis on kõik kirjas Sibulatee kodulehel: https://www.sibulatee.ee/uudis/
sibulatee-kalapuhvetite-paev-2020-ootab-puhvetipidajaid/
Kuid kõige olulisem on pealehakkamine ning
südamest tulev soov külalistele pakkuda parimaid
elamusi ja tutvustada toidu kaudu meie piirkonda.
Koostegutsemine on meie puhvetite päeva edu võti.
Puhvetite sooviavaldusi ootame 1. märtsini, valiku teeme 10. märtsil. Arvestame puhvetite
piirkondlikku katvust, plaanitavat menüüd ja seda,
milliseid lisategevusi puhvetis on plaanis korraldada.
Vaata lisaks kodulehelt ja anna teada oma soovist
info@sibulatee.ee, seejärel saadame Sulle e-kirja teel
vormi, mille palume täita.
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Koolinoorte ettevõtlikkuse arendamise õpitoad Võrgupidu Palal
SA Innove rahastatud
projekti „Ettevõtlusõppe ja
ettevõtlikkuse arendamine
Juhan Liivi nim Alatskivi
Koolis“ raames toimus 28.01
Alatskivi lossis õpituba „Idee
starter“, mida juhendas koolitaja Harald Lepisk OÜst
Victory Trainings ja 11.02
õpituba „Ettevõtluspädevuse
arendamine kooliõpilastel“, mida juhendas koolitaja Elmo Puidet OÜst BDA
Consulting. Õpitoas osalesid
Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi
õpilased.
Õpitoas „Idee starter“
Foto Piret Kaur
tõi koolitaja välja, et hea Idee starter 28.01.2020. 							
äriidee peab olema kliendi
jaoks ahvatlev, äriliselt tasuv ja tehniliselt teostatav.
Moodustati 2–5-liikmelised
meeskonnad, kus püüti edasi arendada oma eelnevalt
välja valitud ideid. Arutleti,
millist probleemi tahetakse
lahendada ning millist toodet
või teenust oleks vaja selle
probleemi leevendamiseks.
Uuriti internetist, millised
lahendused on juba olemas Ettevõtluspädevuse arendamine kooliõpilastel 11.02.2020.
Foto Piret Kaur
ja mille poolest võiks uus
lahendus kasutaja jaoks palikku enesekindlust, töö- ja luse ja turumajanduse põhi- välja oma arvamused ning
rem olla. Arutleti, millistele
juhtimiskogemust. Ettevõtja mõtete üle. Räägiti inimtege- üheskoos arutleti selle üle.
positiivsetele muutustele
on kui leiutaja, kes mõtleb vusest, keskkonnast, ärieeÕpitoad andsid õpilassee kaasa aitab ning kes on
uusi lahendusi eesmärgini tikast ja nende mõjust ning tele uusi teadmisi ideede
konkurendid. Määratleti
jõudmiseks. E. Puidet tõi mõjutajatest. Vaadeldi ette- arendamiseks ning aitasid
sihtgruppe ja pakuti antud
välja, et inimese areng algab võtja/juhi ja töötaja rolli et- mõista ettevõtluse olemust
toote või teenuse orienteerusiis, kui ta suudab oma mu- tevõttes. Mõeldi liidrioskuste nii väiksemas kui suuremas
vat hinda. Meeskonnad tegid
gavus- ja hirmutsoonist välja ja innovatiivse juhtimise üle. plaanis.
reklaampostrid ja püüdsid
tulla. Julgeb tegeleda uute Arutleti vajalike juhtimiste12. märtsil 2020 toimub
oma kaupa/teenust teistele
väljakutsete ja probleemi- gevuste nagu planeerimine, õpituba „Loovuse arendagruppidele müüa. Hiljem
dega. Omandab uusi oskusi organiseerimine, eestveda- mine loovustehnikate abil“
esitleti oma ideid. Üheskoos
ja kogemusi. Seejärel on või- mine ning kontrolli üle. Ühe koolitaja OÜ-st DeltaV, kus
koolitajaga mõeldi idee kasu
malus ka seatud eesmärkide teemana räägiti meeskonna- käsitletakse loovmõtlemise
peale: Omadused – mis see
saavutamine ja unistuste täi- tööst ning inimestega tegele- ergutamist.
on? Hüved – mida see teeb?
deviimine. Tähtis on mõelda, mise tähtsusest. Toodi välja,
Projekt on rahastatud
Kasud – kuidas see ostja elu
et mida mulle meeldib teha, milline peaks olema hästi ESF taotlusvoorust „Kooliparemaks muudab?
mida oskan hästi, mida ini- toimivas ettevõttes kommu- de, kogukonna ja ettevõtja11. veebruaril toimunud
mesed vajavad, milliseid res- nikatsioon ja inimsuhted. te koostöö toetamine etteõpituba juhendanud Elmo
sursse läheb vaja. Koolitaja Otsiti vastuseid küsimustele, võtlusõppe praktilisemaks
Puidet on ettevõtja ja koorääkis ettevõtluse olemusest mis on meeskond kuidas muutmiseks”.
litaja, kes kogenud ettevõtja tähtsusest igapäevaelus ja töötajaid motiveerida kuidas
luses nii eduelamust, kui ka
		 Piret Kaur
ühiskonnas.
meeskonda aktiivsena hoida,
pankroti väljakuulutamist.
Alatskivi Kooli
Mõeldi koos ettevõtte te- millal on töötajad lojaalsed
ettevõtlikkuse arendamise
Tema sõnul ettevõtjaks hakgevus- ja makrokeskkonnas ja efektiivsed? Praktiliste
projektijuht
kamine annab palju vajatoimuvast. Arutleti ettevõt- tööde käigus tõid õpilased
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Foto: Rait Poll

Reedel, 31. jaanuari õhtul kogunesid Pala noortekeskusesse 30 noort, et osaleda populaarsel,
noori kõnetaval ja pikkade traditsioonidega
võrgupeol.
Võrgupeol said kokku nii varematel aastatel võrgupeol osalenud noored kui ka need, kes osalesid
üritusel esmakordselt. Võrgupeole tuldi oma arvutite ja tehnikaga, et võistelda omavahel populaarsetes
arvutimängudes ja teha tutvust virtuaalreaalsuse
mängude ja tehnikaga. Lisaks põhimängudes
võistlemisele andis üritus võimaluse saada kokku,
luua uusi tutvusi, vahetada infotehnoloogiaalaseid
teadmisi. Lisaks said arvutihuvilised uusi teadmisi
arvutivõrgu/kohtvõrgu loomisest, kasutamisest ja
virtuaalmaailma võimalustest. Paljudel arvutihuvilistel oli jaksu mängida varajaste hommikutundideni. Üritus oli tasuta. Auhindu aitas rahastada
Pala noortekeskus.
Võrgupeod on noorte seas olnud alati väga
populaarsed. Kui muidu mängitakse arvutimänge
kodus oma arvutis ja teiste mängijatega suheldakse
virtuaalselt, siis võrgupeol saab mängida mänge
sõpradega suheldes ja vastasega silmitsi olles.
Ürituse õnnestumise, korralduse ja tehnilise
poole eest kandsid hoolt Rait Poll ja Randel Kivirand.
Rait ja Randel on osalenud juba aastaid aktiivselt
võrgupidudel ja nende korraldamisel. Nüüd on neist
saanud võrgupidude eestvedajad, tehnilisete võimaluste tutvustajad, noortele neid kõnetavate võimaluste loojad ja pakkujad. Täname ka Henri Põldu,
kes kaasas Pala kooli õpilasi ürituse korraldamisse.
Suur tänu Peipsiääre vallale, kes rahastas Pala
noortekeskusele ja kultuurimajale uue ja renoveeritud IT-võrgu rajamist. Eriti tänulik on Pala
noortekeskus koos oma noortega. Aitäh! Uued tehnilised võimalused on teinud meie elu lihtsamaks,
võimalusterohkemaks ja aitasid suuresti kaasa võrgupeo õnnestumisele ja toimumisele. Tunti rõõmu,
et noortekeskusesse on panustatud ja loodud uusi
võimalusi. See andis osalejatele ja korraldajatele
positiivset energiat ja uut motivatsiooni.
Katrin Riibak

Pala noortekeskuse noorsootöötaja

KOPLIMETSAGRUPP OÜ
Roomikekskavaatoriga pakutavad teenused:
Kaevetööd
• Tiigid
• Kraavid/kuivenduskraavid
• Trassid
• Vundamendid
• ning kõik kaevetööga seonduv
Võsalõikus giljotiiniga
• Võsa eemaldamine põllumaadelt
• Võsa eemaldamne kraavidelt
• Võsa eemaldamne metsasihtidelt
• ning kõik võsalõikusega seonduv

Väiksemad lammutustööd

Pakume veel lisaks metsamaterjalide väljavedu.
koplimetsagrupp@gmail.com
Kristo +372 555 70 411
Raivo +372 522 36 92
Lulita +372 555 79 245
www.koplimetsagrupp.ee
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Aasta algus A. Haava nim Pala koolis
Õpetajad Angela Ader,
Ingrid Klandorf ja Ain Sööt
omandasid aasta alguses
kogemusi Erasmus+ projekti “Let`s STEM IT” raames toimunud õppereisil
Türki.
21.01 korraldas MTÜ
Robootika huvilistele 5.–7.
klassist l robootika töötoa.
22.01 toimus Kallastel
valla koolispordi MV tervisepallis 4.–6. klassidele
Meie kooli võistkond koosseisus Meribel Raamets,
Berit Norring, Viktoria
Kivirand, Rico Päll, Kertrud
Kittask, Mikk Mihkel Sulb,
Oliver Maran ja Siim Markkel Kask saavutasid II koha.
24. jaanuaril osales
9. klassi õpilane Imre
Nõmm emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus, saavutades III koha.
25. jaanaril toimus
Elvas keemiaolümpiaadi
piirkonnavoor, milles osalesid 9. klassi õpilased Imre
Nõmm ja Rasmus Lille.
30.–31. jaanuaril toimus matkaringis osalejatele talvematk, ööbimisega telgis. Tartus toimunud Startup Day´losalesid
Johanna Aren ja Mirtel
Menind.
Esmakordselt toimus
koolis kendama lahing.
Võitlustulle asus 21 õpilast,

kellel tuli erinevatel võistlustel end finaali võidelda.
Pingelises heitluses selgusid osavamad kendamaga
trikitajad: Andreas Tarto, Ats Laugamets, Raiko
Raudmäe, Rico Päll, Siim
Markel Kask ja Oliver Maran, tüdrukutest pakkusid
tihedat konkurentsi Kerli
Tooming ja Kedi-Li Karbus.
Võistluse korraldasid ja
trikke õpetasid 7. klassist
Martin Kiigjõe ja Sebastian
Sildver.
Jaanuari viimasel nädalal oli koolimajas kuulda tavalisest rohkem muusikat,
valmistuti “Su nägu kõlab
Palal tuttavalt” showks. Tulesärades laval astusid üles
kõik klassid, rokkstaare
ning rahvalemmikuid oli
kohale tulnud nii Eestist
kui välismaalt, äratundmisrõõmu ning üllatushetki jagus kõigile. Publiku innustava aplausi saatel nauditi
esinemisi ning telesaatest
tuntud “kuulsustest” koosnev zürii jagas kõigile asjakohaseid kommentaare
ning kiidusõnu.
Kolmapäeval, 5. veebraril kohtusid 6.–9. kl õpilased Õhtulehe peatoimetaja
Martin Šmutoviga, kes rääkis ajakirjandusest ja edu
saavutamisest.

				

Neljapäeval, 6. veebraril
oli koolis külas jutuvestja
Piret Päär, kes tutvustas
eesti rahvakultuuri.
Reedel, 7. veebruaril
osales 3. kl õpilane Karmen Kivistik Kõrveküla PK
toimunud jutukirjutamise
võistlusel 3.–4. kl. õpilastele.
Laupäeval, 8. veebruaril
osalesid Imre Nõmm, Marek Ellus, Matthias Värv ja
Sten Markus Ottson ajalooolümpiaadi piirkonnavoorus Lähtel, kus Imre saavutas oma vanuseklassis III ja
Marek 4. koha.

Fotod: Pala kooli õpilased

1 1 . ve e b r u a r i l to i mus Ülenurmes geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor, millest võtsid osa
Imre Nõmm ja Marek Ellus
9. kl ning Katriin Maria
Märtinson ja Matthias Värv
7. kl.
13. veebruaril toimusid Varal valla koolispordi
MV rahvastepallis 1.–3.
klassidele, kus meie kooli
võistkond koosseisus Tanel Lõhmus, Robin Värk,
Lukas Zirk, Lenna-Riin
Oras, Egert Leppik, Pepp
Mathias Päll ja Hanna

Sõbrapäeva ball Alatskivi lossis
Juhan Liivi nimelise
Alatskivi Kooli õpilasesindus korraldas 14.
veebruaril Alatskivi lossis
Sõbrapäeva balli Peipsiääre valla koolide 6.–9.
klasside õpilastele. Ball
meelitas lossi palju pidulisi: osalesid õpilased
Alatskivi koolist, Kallaste
lasteaed-põhikoolist ja
Vara põhikoolist. Kogu
loss täitus peoriietes
noortega, noormehed ülikondades ja elevil neiud
pikkades ballikleitides
sisenesid peopaika. Õhtujuhid Anett Rajaste ja
Siim Noormägi avasid
balli lubadusega, et õhtu
tõotab tulla glamuurne ja
stiilne, mis oli ka tõsi, sest
ballikülalised olid vaeva
näinud ning nägid tõeliselt kenad välja. Lossis
valitses meeldiv ja pidulik
õhkkond. Balli avatantsuks oli traditsiooniline
avavalss. Kui jalad soojaks
tantsitud, oli aeg kuulata
ansamblite etteasteid.
Tantsumuusikat mängisid ansamblid AKUKO

Kendra Kaasik saavutas II
koha.
Samal päeval külastasid
8. ja 9. kl. Tartus toimunud
haridus- ja karjäärimessi
INTELLEKTIKA.
Sõbrapäeval sai kogu
koolipere valida kõige sõbralikuma tüdruku ja poisi
ning õpetaja. Valituteks
osutusid Eha Merin Nõmm
(4. kl), Katriin Maria (7.
kl), Andreas Tarto (1. kl),
Urmet Kaur (9. kl) ning
õpetaja Virge Otsa.
19. veebruaril külastasid 1.–2. kl Tartu loodusmaja.

20. veebruaril tutvustas
Jõgevamaa gümnaasium 9.
kl õpilastele õppimisvõimalusi oma koolis.
21. veebruaril toimus
EV aastapäevale pühendatud mälumäng ja aktus
ning tunnustati II trimestri
tublimaid õpilasi.
Suur tänu kõikidele
õpetajatele, kelle juhendamisel on õpilased edukalt
kooli esindanud nii olümpiaadidel kui erinevatel
võistlustel.
Pala kool

Vara põhikooli õpilased
hariduslikes õppeprogrammides

Õpilased tutvumas bakterite maailmaga.

Õpilased avavalssi tantsimas. 			

ja Periskoop. Ansamblid
tõid tantsuplatsi täis noori, kes lustisid hoogsate
muusikapalade saatel.
Etteastete ja tantsimise
vahepeal sai keha kinnitada. Õhtu möödus tantsides, suupisteid süües,

sõpradega juttu ajades
ja esinemisi nautides.
Balli lõpetas meeleolukas
disko.
Korraldajad tänavad
kõiki suurepäraseid ja
kauneid osalejaid, kes
loodetavasti nautisid

Foto Grete Hantson

õhtut ja kõiki teisi, kes
aitasid kaasa ürituse toimumisele.
Signe Tennisson

Alatskivi kooli õpetaja

Foto Signe Tennisson

Reedel, 7.veebruaril käis 8. ja 9. klass Tallinnas Eesti
Tervishoiu muuseumis ja Adamson-Ericu muuseumis õppepäeval. Tervishoiu muuseumis osalesime aastanäitusel
„Mina, superorganism”, mis tutvustas bakterite ja inimeste
kooselu. Muuseumitunnis tutvusid õpilased rühmatöö käigus
bakterite uurimisega eri teadusharudes: toiduainetetööstuses ja meditsiinis. Iga rühm sai endale tahvelarvuti, milles
olev rakendus aitas vastavat infot bakteritest koondada.
Õppeklassis said õpilased ise käed külge panna: harjutada
mikroskopeerimist, valmistada preparaate ja analüüsida oma
töö tulemusi. Saime teada, et igal inimesel on oma nn bakteriaalne sõrmejälg, millest sõltub tema tervis, eluiga ja heaolu.
Edasi suundusime Adamson-Ericu muuseumi, kus
vaatasime näitust, mis keskendus ühele mitmekülgsemae
loovisiksusele 20. sajandi Eesti kunstiloos – Adamson-Ericu
keerukale ja põnevale elusaatusele ning huvitavale loomingule. Eelkõige on ta tuntud virtuoosliku maalijana, kuid tegutses
ka paljudel tarbekunstialadel. Muuseumis arutlesime tema
kolme teose üle põhjalikumalt – maalide kohta esitati küsimusi ning julgustati õpilasi teoseid laialdasemalt avama ja
mõistma. Rühmatööna valmis joonistusülesanne, kus igaüks
sai liikuda pildist välja. Oli väga õpetlik ja huvitav õppepäev!
Signe Tennisson

Vara põhikooli õpetaja
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Tähtsad numbrid
Õnnetriinu lasteaias

VALLA RAAMATUKOGUDES

Kolkja raamatukogu sai uue kuue

Lumest lumele 112. 		

Hiina kalendri järgi
valge metallroti aasta algas Kolkja raamatukogus
rõõmsa sündmusega. Pikka aega remondis olnud
raamatukogu avas uksed
oma lugejatele. Uuenenud
raamatukogu sai ka uue
töötaja. Lugejaid teenin-

dab Maarika Kaja. Raamatukogu on lugejatele
avatud igal tööpäeval kella
üheksast neljani. Avamisele olid tulnud kohalikud
raamatusõbrad ja kolleegid valla raamatukogudest. Häid soove edastasid
vallavalitsus ja Tartumaa

keskraamatukogu töötajad.
Raamatukogu avamisel
öeldi tänusõnad ja anti
valla poolt tänukirjad ka
meie raamatukogude kahele kauaaegsele töötajale, Kiriakia Ratmanovale
(Kolkja raamatukogu) ja

Raamatukogu Reeded
Koosa raamatukogus
toimuvad Raamatukogu
Reeded, mil lapsed on
hommikuti kella üheksaks
oodatud raamatukokku
juttude ettelugemist kuulama ja mängima. Koos
lasteaialastega võtame
osa ka Eesti rahvajutu aastast, mille jooksul tutvume
rahvajuttude kullavaramuga, loeme koos lugusid
ja korraldame temaatilisi
tegevusi. Jaanuaris lugesime raamatut „Marjakobar
ja teisi setu muinasjutte”, veebruarikuus uurime lähemalt kogumikku
„Puujalaga katk”. Lisaks
järgime lasteaia õppeprogrammi ning ühildame
Raamatukogu Reedeid

Lapsed tutvumas raamatukogu tööga.

lasteaia nädalateemadega.
Kuna Tartumaa raamatukogudes on sel aastal
toimumas Põhjamaade

XIX Tartumaa lasteraamatupäev
„TROLLIDE ja HALDJATE
SALAPÄRANE ELU“

Sündmus on pühendatud
rahvusvahelisele lasteraamatupäevale, rahvajutu aastale ning toetab Tartumaa
raamatukogude poolt ellu
kutsutud lugemisväljakutset
„Lugemine ühendab: Lugemissild Tartumaalt Põhjamaadesse.”
Peipsiääre valla raamatukogud koostöös Kõrveküla raamatukoguga korraldavad lasteraamatupäeva,
mille eesmärgiks on laste
lugemishuvi tõstmine, loomingulise eneseväljenduse
arendamine sõnas ja pildis
ning põhjamaade kirjanduse
tutvustamine läbi põneva
trolli- ja haldjamaailma.
Traditsiooniliselt toimuvad lasteraamatupäeva
eel veebruaris ja märtsis

loomingulised konkursid
maakonna koolides ja raamatukogudes esimese kuni
üheksanda klassi õpilastele.
Sel aastal saab osaleja
valida, kas teeb teemal „Trollide- ja haldjatesalapärane
elu” koomiksi, joonistab pildi, kirjutab jutu, luuletuse
või räpiteksti.
2. aprillil 2020. a kell
11 toimub Vara kogukonnakeskuses lasteraamatupäeva raames pidu, kuhu
on oodatud loominguliste
konkursside võitjad ja nende
juhendajad.
Huvi korral pöörduge
täiendava info saamiseks
kohalikku raamatukokku.
Sirje Leini

Peipsiääre valla
Keskraamatukogu
direktor

Foto Agneta Tappo

kirjanduse lugemise väljakutse, oleme ka koos
lastega püüdnud rõhku
panna põhjamaiste auto-

Tatajana Sosnovskajale
(Varnja raamatukogu), kes
suundusid väljateenitud
puhkusele.
Sirje Leini

Peipsiääre valla
Keskraamatukogu
direktor

rite teostele. Nii lugesime
hiljuti koos Norra lastekirjaniku raamatut „Sööbik ja
Pisik” ning tasapisi käib
sinasõpruse loomine ka
kõiksuguste põhjamaiste
mütoloogiliste elukatega,
trollidest päkapikkude ja
haldjateni.
Kutsume ka teisi lugejaid ühinema sellel aastal
toimuvate lugemise väljakutsetega: „Eesti rahvajutu aasta, väljakutse 11x11”
ja „Lugemine ühendab:
Lugemissild Tartumaalt
Põhjamaadesse”. Infot saate kohalikest raamatukogudest.

Foto Katrin Kadaste

Pikk ja pime talveaeg soosib säravaid tegusid ning
Õnnetriinu lasteaiapere otsustas võtta osa häirekeskuse korraldatud põnevast konkursist. Fotokonkurss
„Lumest lumele 112“ toimus rahvusvahelise 112 päeva
raames, mida tähistati 11. veebruaril. Päeva eesmärk oli
teadvustada hädaabinumbrit, millelt saab appi kutsuda
politseid, päästeametit või meedikuid. Konkursist osavõtjatel tuli välja mõelda, kuidas efektsemalt kujutada
hädaabinumbrit 112 ja see fotona jäädvustada. Ideaalis
oleks võinud numbri kujutamiseks kasutada lund, kuna
aga sel aastal ilm seda paraku ei soosinud, olid oodatud
ka kõik muud loomingulised lahendused. Lume puudumisel ja ühiste mõttetalgute tulemusena tekkis idee
moodustada ülitähtis ning silmapaistev number meie
laste kõige säravamatest punastest leludest. Nagu iga
korralik päästeoperatsioon eeldab koostööd, vajasime
ka oma mõtte teostamiseks lastevanemate ja perede
abi. Eeskujulike koostööpartnerite kaasabil jõudsid
numbri kujutamiseks hädavajalikud mänguasjad kenasti
pärale. Tähtsaimat rolli pildi loomisel täitsid muidugi
aga Õnnetriinu lasteaia tublid lapsed. Nad abistasid
mänguasjade paigutamisel ja olid rõõmsasti nõus ka
fotomodellidena hädaabinumbri juures poseerima.
Täname suurepärase koostöö eest kõiki mudilasi ja
nende peresid – selline lustakas ja särav number ei jää
kindlasti märkamata!
Õnnetriinu pere

Berit Petolai

NÄITUSED RAAMATUKOGUDES

10.02-31.03
Ene Valperi maalinäitus
„Vanad mälestused”
Koosa raamatukogus

Märtsikuu lõpuni
Siiri Jürise maalid
Pala raamatukogus

Siiri Jürise maalid Pala raamatukogus
Märtsikuu lõpuni saab Pala
raamatukogus vaadata Ranna
küla juurtega noore kunstniku
Siiri Jürise portreemaale.
Kunstnik lõpetas Tartu ülikooli maaliosakonna 2017.
aastal. Ta on Tartu Kunstnike
Liidu liige. Näitustel osaleb
2012. aastast. Alates oma
bakalaureusetööst on ta korduvalt pöördunud portreemaali juurde, tundes huvi
inimese ja tema meeleolude ning seisundite kujutamise
võimaluste ning võimalikkuse vastu, seades sealjuures
kahtluse alla ka selle maaližanri traditsioone.
Olete oodatud näitust vaatama!
					
		

Anu Saul

Pala raamatukogu
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ÕNNELA OÜ müüb kohalikku
mett ja mesindustooteid

Hind sõltub kogusest.

Kontakt Tarmo Eres 527 4339
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FC Peipsi United Junior jalgpallipoistelt vägagi
tulemuslik aasta algus
18.–19. jaanuaril osaleti Tallinnas Männiku
jalgpalli kunstmuruhallis
Nõmme Cup’il 2020. Peipsi United Junior oli esindatud 2010. aastal sündinud poiste vanusegrupis.
Alagrupi mängudes meile
vastast ei olnud. FC Flora
musta võideti 4:0, Harju
JK võideti 6:0, Maardu LM
2:1. Esimese päeva lõpus
algasid juba veerandfinaalid. Esimeseks vastaseks oli FC Levadia. Peipsi
poisid lustisid täiel rinnal
ja edastasid Põhja-Eesti
jalgpalli klubidele kindla
sõnumi – nalja meiega
ei ole. Mäng võideti tulemusega 5:1. Teise päeva
hommikul ootas meid
ees poolfinaal, vastaseks
FC Infonet S.M. See mäng
osutus kindlasti turniiri
raskeimaks. Kõik jõuvarud mängu pannud Peipsi pallurid võitsid siiski
mängu tulemusega 3:2.
Finaaliks olid meie poiste
„kütusepaagid” tühjad.
Finaalis võeti vastu ainus
kaotus ja seda 1:2 tulemusega FC Flora rohevalgelt.
Kokku osales turniiril 8
võistkonda. Hõbedased
medalid kaelas, alustas
Nõmme Cupi 2. koha karikas sõitu juba Alatskivi
poole! Parimad väravakütid: Richard Kuusmaa,
Krister Laurisoo, Raiko
Tammi (Puhja SK Barca
ründaja).Turniiri parimaks väravavahiks valiti taaskord Peipsi poiss,
Sergei Poljakov. Turniiril
eriti silma paistnud poisiks on Peipsi treeneri
arvates seekord Richard
Kuusmaa, kes oma tohutu

III Peipsiääre valla talimängud võitis ülekaalukalt
Pala spordiklubi võistkond

Peipsiääre valla talimängud 2020.

Peipsi United Jõgevamaa MV I koht. 			

mängutahtega vedas meie
meeskonna hõbedale!

Laupäeval 25. jaanuaril
osalesid meie kõige nooremad jalkaässad FA Tartu
Kalevi poolt korraldataval Winter Cupil 2011.
aastal sündinud poiste
arvestuses. Kohe esimeses mängus alustati jahti
kuldsele karikale, mäng
FC Elva Rohelise vastu
võideti tulemusega 2:6.
Teise mängu vastaseks
oli FA Tartu Kalev 2012,
seegi mäng võideti, tulemusega 2:4. Kolmandas
mängus oli vastaseks FC
Elva Punane, võit Peipsile
0:6. Neljandas mängus oli
vastaseks Puhja SK Barca.
Mängu tulemuseks 0:4
Peipsile. Viimane mäng oli
suure tähtsusega, sest just
nimelt sellest mängust
selgus I ja II koht.Meie
noorimad jalgpallipoisid
näitasid FC Warrior Valgale, et nemad hõbedaga
rahul ei ole, võites mängu

0:2. Seega kuuluski võidukarikas FC Peipsi United
Juniorile. Parimad väravakütid Peipsi poolelt olid:
Andreas Tarto, Eldar Buk,
Krister Laurisoo ja Kevin
Opikov.Turniiri parimaks
mängijaks valisid korraldajad Krister Laurisoo,
kes suutis vastase väravasse toimetada 7 palli,
sama palju väravaid lõi
ka Andreas Tarto! Seekord
tänab Peipsi United’i pere
treener Vladimir Feltinit,
kes on suutnud vormida
meie noorimatest mängijatest tõelised võitlejad!
FA Tartu Kalevi poolt
korraldatav Winter Cup
2020 on selleks aastaks
läbi. FC Peipsi United tõi
Winter Cupilt koju kokku
3 karikat: 2009. aasta
sündinud poiste arvestuses 2. koht, 2010. aasta
sündinud poiste arvestuses 1. koht, 2011. aasta
sündinud poiste arvestuses 1. koht.

Neljapäeval 30. jaanuaril toimusid Põltsamaa
Felixhallis Jõgevamaa
noorte 2020. a saalijalgpalli lahtised meistrivõistlused. FC Peipsi United
Junior osales P U-11
(10) vanuseklassis. Kokku mängiti viis mängu,
millest neli Peipsi poisid
võitsid ja ühe viigistasid. Tabelisse 13 kogutud
punkti andis FC Peipsi
United Junior võistkonnale Jõgevamaa noorte
saalijalgpalli meistritiitli.
Kokku osales kuus võistkonda.
FC Peipsi United Junior
mängis koosseisus: Sergei
Poljakov (VV), Kevin Arly
Laanemets, Kevin Opikov,
Andreas Tarto, Eldar Buk,
Richard Kuusmaa, Emil
Laumets, Nevil Laumets ja
Krister Laurisoo. Treener
Vladimir Feltin.

Foto: Helja Laumets

Laupäeval 8. veebruaril mängiti Rapla Sadolin
spordihoones Raplamaa
Jalgpalli Saalikarikad
2020 turniiri.
FC Peipsi United Junior
oli esindatud 2011. a sündinud poiste arvestuses.
Kuna kaks põhikoosseisu poissi (Andreas
Tarto, Artur Ovtsiinikov)
võitlesid kodus viirushaigusega, siis teadsime juba
alguses, et mängud ei saa
lihtsad olema.
Avamängus oli meil
vastaseks RJK Valtu, mäng
oli tasavägine ja lõppes
tulemusega 0:0. Teises
mängus oli vastaseks RJK
Rapla, mäng lõppes tulemusega 2:1 Peipsi kasuks.
Kolmanda mängu vastaseks oli Tallinna klubi
FC Flora rohevalge, taaskord Peipsi poiste võit 1:0.
Kogutud 7 punktiga võitsime alagrupi ja olime
finaaliks valmis.
Finaali vastaseks RJK
Rapla. Mängu lõpptulemus tõi meie poistele naeru suule, lõpuvile kõlades
ilutsesid tablool numbrid
Peipsi 2, RJK Rapla 0.
Peipsi poiste kapten
Kevin Opikov tõstis karika kõrgele pea kohale ja
kogu FC United Juniori
pere juubeldas Peipsile
kohaselt.
Treener Vladimir Feltin otsustas, et võistkonna
parim mängija oli Eldar
Buk.
FC Peipsi United võistkonna koosseisu kuulusid: Kevin Opikov, Alexander Žulenkov, Aleksander
Rosenberg, Eldar Buk,
Jaroslav Šutak(vv), Artjom Blinnikov ja Nevil
Laumets.
Suur tänu treenerile,
mängijatele ja lapsevanematele!
Olimar Laurisoo

Foto Gerly Soieva

Kolmandat aastat toimunud Peipsiääre valla
talimängudel osales käesoleval aastal 1. veebruaril
Palal neli võistkonda ning kokku jagati võistlejatele
43 komplekti medaleid ehk ühtekokku 129 medalit.
Poolel võistluspäeval näitas üldtabel, et üks võistkond
hakkab tõsiselt kaasvõistkondade eest ära libisema
üldkokkuvõtte esikohale. Kõige rohkem ehk seitse esikohta erinevatel aladel suutis noppida Pala Spordiklubi
võistkond ning see tagas ka neile lõpuks 236 punktiga
üldesikoha. Üldvõiduga kaasnes traditsiooniliselt ka
see, et Pala SK võistkond viis, kuni järgmiste talimängudeni, kaasa sportliku lumememme rändkarika.
Üldkokkuvõttes II koha teenis välja kohalik Alatskivi
noortekeskuse esindus 209 punkti ja kahe alavõiduga.
Vara-Koosa teenis välja 202 punkti ning tubli III koha.
Spordiklubi Juku võistkond langes eelmise aasta üldvõidu saavutamist kolm kohta tahapoole ning lõpetas
sellel aastal 4. kohal.
Suur tänu kõigile abilistele, kes Peipsiääre valla talimängude kordaminemisele kaasa
aitasid ning erilised kiidusõnad nelja võistkonna
kokkupanijatele/esindajatele Peep Pällile, Kristin Sikkile, Mait Martpõllule ja Mihkel Paapsile.
Kohtumiseni järgmistel Peipsiääre valla mängudel ja
võistlustel!
Priit Allikivi

Peipsiääre valla sporditööspetsialist

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
11.03.20 kell 19 Koosa rahvamajas
Peipsiääre valla mälumänguturniir III etapp
29.02.20 kell 10.00/16.00 Pala spordisaal
Eesti MV klassikalises jõutõstmises			
14.03.20 kell 10 Pala spordisaalis
Peipsiääre valla MV lauatennises I etapp 		
19.03.20 kell 19 Vara kogukonnakeskuses
Peipsiääre valla koolispordi MV saalijalgpallis
2.-4. klassile
21.03.20 kell 11 Vara kogukonnakeskuses
Peipsiääre võrkpalliturniir harrastajatele		
02.04.20 kell10 Pala spordisaalis
Peipsiääre valla koolispordi MV saalijalgpallis
6.-9. klassile
04.04.20 kell 10 Koosa Mängude majas
Peipsiääre valla MV lauatennises II etapp		
30.04.20 kell 18 Koosa discgolfiparis
Peipsiääre valla MV discgolfis I etapp 		
Lisainfo: www. peipsiääresport.ee
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Kallastel selgus esimene Peipsiääre koolispordi
meister tervisepallis ning Varal selgusid meistrid
1.– 3. klassi rahvastepallis
Kolmapäeval, 22. jaanuaril toimusid järjekordsed Peipsiääre koolispordi meistrivõistlused,
sedakorda tervisepallis
4.–6. klassi segavõistkondadele. Tervisepall
on võrkpallilaadne mäng
viskamise ja püüdmisega.
Esmakordselt võõrustas
meistrivõistlusi jahedavõitu Kallaste spordisaal,
kuhu osalema tuli viis
segavõistkonda: Kallaste, Vara, Pala ning kaks
võistkonda Alatskivi koolist. Võistluspäeva jooksul
mängiti kümme mängu,
iga võistkond mängis neli
mängu. Mänge jätkus igale maitsele, sest oli väga
tasavägiseid ja samas
ka ühepoolseid mänge.
Võistluspäeva lõpuks kogus Vara põhikooli ühe
võiduga 2 punkti ning
sai 5. koha. Kallaste lasteaed-põhikool kaotas
küll kõik mängud, aga
kolmes kaotatud mängus
noppis ühe geimivõidu
ehk sai kokku 3 punkti
ning 4. koha. Kaks võitu
mängis välja Juhan Liivi nim Alatskivi kooli 2
esindus ning neile 4 punktiga meistrivõistlustelt
III koht. Väga pingeline
mäng kujunes ka esikohta
otsustavas mängus, kus
Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli 1. võistkond pidas
A. Haava nim Pala kooli

Rahvastepall Vara tüdrukud I koht.		

võistkonna maha pikkade
pallivahetustega mängu.
Esimese geimi kallutas üllatavalt kindlalt enda kasuks Alatskivi segavõistkond, kuid teises geimis
parandas Pala esindus
oma mängu ning võideti
geim. Kolmandas geimis
vahetus mängu juhtimine
ühele ja teisele poole ning
lõpuks pikale veninud
geimi võitis Juhan Liivi
nim Alatskivi kooli 1. segavõistkond. A. Haava
nim Pala kooli esindus
saavutas napi mängukaotusega Peipsiääre koolispordi meistrivõistlustel
tervisepallis II koha.
Veebruarikuu sõbrapäevanädala neljapäeval,
13. veebruaril toimusid

Foto Priit Allikivi

Vara kogukonnakeskuse
spordisaalis teistkordselt
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlusted
rahvastepallis 1.–3. klassile. Hõreda osalusega
võistlusel võis spordisaalis mängimas näha siiski
viite võistkonda. Tüdrukute seas oli vastasest
kolmel korral parem Vara
põhikoolikooli võistkond,
kes suutis Alatskivi kooli
pingelistest mängudes
alistada ja kuldmedalid
endale välja mängida.
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel
I koha saavutasid Janely
Junkin, Joko-Liise Kirsip,
Tuuli Täpsi, Getter Pant,
Sandra Kalvik, Ariana
Võime, Melanii Värv, Liisa-

Lille Murumäe. II koht siis
Varale alla jäänud Juhan
Liivi nim Alatskivi kooli
võistkonnale ning pronksmedalid seekord välja
ei antud. Poiste esikoha
otsustas päeva viimane
mäng Pala kooli ja Alatskivi kooli võistkondade
vahel. Mõlemad võistkonnad olid kahel korral
eelnevalt alistanud Vara
põhikooli esinduse ning
seega mängiti just viimane mäng meistritiitli
peale. Päeva esimeses
mängus võitis küll Alatskivi kool, kui teises mängus hakkasid Pala poisid
mõlemas geimis kõvasti
vastu ning mäng kulges
väga tasavägiselt. Alatskivi kooli poisid suutsid
napi eduga vastase alistada ning neile kuulusid
poiste arvestuses rahvastepalli meistrivõistluste
meistritiitel ja kuldmedalid. Järgnesid A. Haava
nim Pala kooli ja Vara
kooli poiste võistkonnad.
Peipsiääre valla koolispordi poiste meister
Juhan Liivi nim Alatskivi
kool mängis koosseisus
Robin Reimann, Kevin
Arly Laanemets, Kris Henri Koord, Nevil, Laumets,
Richard Kuusmaa, Krister
Laurisoo, Emil Laumets.
Juhendaja Kristjan Kallavus.

Pühapäeval 16. veebruaril toimus Vara
spordihoones juba 6. Tablooturniir korvpallis
Pühapäeval 16. veebruaril toimus Vara spordihoones juba 6. Tablooturniir korvpallis. Huvi
võistluste vastu oli väga
suur, võistlustele pääses
seitse kiiremat võistkonda, kelledest üks võistluspäeva hommikul siiski
loobus. Seega pidasid lahingu kuus võistkonda:
BC Kääpa, Kõvad Ketsid,
Viltune Püss, Alatskivi
Noortekeskus, Playtech ja
Quale grupp.
Lisaks suurepärastele
võistkondadele oli kohal
ka tasemel kohtunike brigaad, kes täpselt mängul
silma peal hoidsid ning
iga võistkond sai mängu
kohta ka korralikul statistika, mille põhjal on hea
edaspidi oma tugevustele
ja nõrkustele tähelepanu
pöörata.

Tablooturniir Varal 2020. 					

Pika võistluspäeva
järel saavutas III koha
võistkond Viltune Püss.
Finaalmängus vaid kahe
punktiga kaotanud Quale
grupp võttis poodiumi
II koha. Võitjakarika viis

koju võistkond Playtech,
koosseisus Indrek Peedu,
Kaarel Rasva, Fred Juuse, Taavet Palmiste, Dmintri Borissenko, Sander
Teder, Raigo Kodasmaa,
Johannes Heinmets ja

Foto: Katrin Reimand

Kristjan Sirge.Eriauhinnad tänavuselt Tablooturniirilt võitsid: parim
lauavõitleja Kristjan Sirge
võistkonnast Playtech,
parim mängija Tõnis Piiri
võistkonnast Alatskivi NK.

2020
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
KLASSIKALISES JÕUTÕSTMISES
(Noored, Juuniorid, Veteranid)

29.VEEBRUARIL Pala kooli võimlas, peipsiääre vallas, tartumaal

Kükk
kELL 10: nAISED JA NOORED

Lamades Surumine

Jõutõmme

kELL 16:00 jUUNIORID JA vETERANID

9

10
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

Первое в этом году заседание волостного совета
прошло 29 января в музее Лийва. В повестку дня
было включено 18 вопросов. Далее будет представлен краткий обзор основных тем, рассмотренных
депутатами.
•Волостной совет утвердил ставки земельного налога
на 2020 год. Годовая ставка налога на землю составит
2,5% от цены налогообложения земли, за исключением
используемых для производства сельскохозяйственной
продукции обрабатываемых земель и естественных
лугов, ставка земельного налога для которых будет 2,0
% от цены налогообложения земли.
•Состоялось первое чтение бюджета волости Пейпсияэре
на 2020 год. Второе чтение и возможное утверждение
бюджета запланировано на следующее заседание волостного совета, которое пройдёт в феврале.
•Волостной совет принял решение об отчуждении следующих объектов недвижимости: земельного участка
по адресу ул. Карья 4 в деревне Нина, участка Нирги в
деревне Унди, участка Ууэ-Вахтра в деревне Коозалаане,
участка Мыйзапарги в деревне Пала и квартир номер 1,
4, 5, 6 и 7 в Учительском доме, расположенном в деревне
Вара.36
•Принято решение об установлении права застройки
сроком на 50 лет на участок Тийгияэре, расположенный
в деревне Пала, в пользу Палаского пожарного общества
для строительства пожарно-спасательного депо.
•По предложению председателя временной комиссии по
реорганизации школьной сети членами этой комиссии
назначены Хелен Паю, директор Алатскивиской школы
им. Юхана Лийва, и Лео Аас, директор Калластеского
детского сада и основной школы.
•Одобрена Стратегия культурного развития Тартуского
уезда до 2025 года.
•Решено внести измененения в структуру и штатный
состав волостного управления.
•Председатели всех постоянных комиссий при волостном совете ознакомили собравшихся с итогами работы
своих комиссий в прошлом году, после чего волостной
совет утвердил рабочие планы на 2020 год.
Со всеми материалами заседания волостного совета
можно ознакомиться на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

С 17 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТ ПРИЁМ
ХОДАТАЙСТВ ПО ПРОГРАММЕ РЕДКОГО
ЗАСЕЛЕНИЯ

Семьи, проживающие в сельских регионах
с редким заселением, вновь могут ходатайствовать о назначении пособия для покрытия расходов, связанных со строительством
используемых в домохозяйстве систем водоснабжения и канализации, подъездных путей
и автономных электросистем.
Приём ходатайств будет открыт с
17.02.2020 по 17.04.2020.
Перечень поддерживаемых видов деятельности и приемлемых расходов, а также
условия ходатайствования опубликованы
на домашней странице Государственного
центра опорных услуг: https://www.rtk.ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/
hajaasustuse-programm.
Составленное в соответствии с требованиями заявление следует подать в местное
самоуправление по месту расположения
домохозяйства не позднее 17 апреля 2020 г.
Дополнительную информацию о программе и об условиях получения пособия можно
получить в местном самоуправлении.
В волостном управлении Пейпсияэре по
вопросам Программы редкого заселения
консультирует Майму Арро (тел. 517 7824,
адрес электронной почты maimu.arro@
peipsivald.ee).
За достоверность информации, орфографию
и пунктуацию публикуемых в
«Вестнике Пейпсияэре»
статей и сообщений несут ответственность
авторы публикаций.

Открылась станция
по приёму отходов в
Алатскиви

Оператором станции по приёму отходов в Алатскиви
и пункта сбора отходов в Вара до 31.12.2022 г. будет предприятие Epler&Lorenz AS.
Алатскивиская станция по приёму отходов находится
по адресу ул. Пяйкси, участок Яатмеяама, посёлок Алатскиви.
Часы работы:
среда 9–17
четверг и пятница 9–18
суббота, воскресенье 12–14
понедельник, вторник и дни государственных
праздников: закрыто
Контактное лицо: Хайбула Зиркилов, тел. 510 6713.

Алатскивиская станция по приёму отходов принимает
предварительно отсортированные отходы у жителей волости Пейпсияэре (включая владельцев дачных участков),
волостного управления Пейпсяэре и волостных подведомственных учреждений.
Желающих сдать отходы просят обращаться на месте к
работнику станции по приёму отходов. Отсортированные
отходы следует выгружать в специально отведённые для
этого контейнеры. По возможности просим рассортировать отходы заранее, уже при погрузке в транспортное
средство, чтобы на месте работа шла без задержек и помех.
Бесплатно принимаются следующие виды отходов:
• Опасные отходы (старые лампы дневного света, ртутьсодержащие отходы, лекарства, жидкое отработанное масло,
масляные фильтры, свинцовые аккумуляторы, старые
аккумуляторы и батарейки, аэрозольные баллончики,
отходы с содержанием растворителей и клеевых веществ,
пестициды и удобрения, лакокрасочные отходы, остатки
бытовой химии, загрязнённая опасными веществами тара,
а также прочий мусор, содержащий опасные отходы).
• Бытовые электроприборы (холодильники, телевизоры
и т. д., а также мелкая электроника – фонарики, дымовые
датчики и пр.).
• Отходы упаковки (картон, металл, пластмасса).
• Автомобильные покрышки – до 8 шт. на человека в год.
Цены на приём прочих отходов:

Вид отходов				Ед. изм.		 Цена за 1 ед.,
				 включая налог с
							 оборота (евро)

Строительные 			тонна		 162
отходы			

Древесные отходы			тонна		 162

Пластмассовые 			тонна		 162
отходы			

Крупногабаритные 		тонна		 162
отходы			

Асбестосодержащие 		тонна		 162
строительные
материалы

Текстильные отходы		тонна		 162

Листовое стекло			тонна		 162

Вараский пункт сбора отходов расположен
на участке Катламая в деревне Вара

Часы работы:
по средам с 17.15 до 18.15, в другие дни – по договорённости.
Контактное лицо: Хайбула Зиркилов, тел. 510 6713.
Бесплатно принимаются следующие виды отходов:
• Опасные отходы (старые лампы дневного света, ртутьсодержащие отходы, лекарства, жидкое отработанное масло,
масляные фильтры, свинцовые аккумуляторы, старые
аккумуляторы и батарейки, аэрозольные баллончики,
отходы с содержанием растворителей и клеевых веществ,
пестициды и удобрения, лакокрасочные отходы, остатки
бытовой химии, загрязнённая опасными веществами тара,
а также прочий мусор, содержащий опасные отходы).
• Бытовые электроприборы (холодильники, телевизоры
и т. д., а также мелкая электроника – фонарики, дымовые
датчики и пр.).
• Отходы упаковки (картон, металл, пластмасса).
• Автомобильные покрышки – до 8 шт. на человека в год.
Смешанные бытовые отходы не принимаются, так как
их сбор и вывоз осуществляется непосредственно с территории домохозяйств на основании договоров, заключённых
между владельцами отходов и предприятиями AS Eesti
Keskkonnateenused и AS Ragn-Sells.

Публичная демонстрация и
общественные обсуждения проекта
общей планировки волости Пейпсияэре и
проекта отчёта о стратегической
оценке экологического воздействия
Волостное управление Пейпсияэре извещает о публичной демонстрации проекта общей планировки волости
Пейпсияэре и проекта отчёта о стратегической оценке
экологического воздействия.
Публичная демонстрация проекта общей планировки и
отчёта о стратегической оценке воздействия на окружающую среду продлится с 03 марта по 03 апреля 2020 года.
После завершения публичной демонстрации будут
организованы общественные обсуждения:
09.04.2020 (четверг)
10.00 Вараский центр оказания услуг (Вараский центр,
деревня Вара)
13.00 Народный дом в Кооза (Кескузе, деревня Кооза)
17.04.2020 (пятница)
10.00 Калластеская библиотека (ул. Сыпрузе 4, Калласте)
13.00 Палаский Дом культуры (Дом культуры, деревня
Пала)
22.04.2020 (среда)
13.00 Колкьяский центр оказания услуг
(ул. Суур-теэ 39, посёлок Колкья)
16.00 Алатскиви
(Тартуское шоссе 4, посёлок Алатскиви,
Волостная управа Пейпсияэре)
В период публичной демонстрации с материалами общей
планировки и стратегической оценки экологического воздействия можно ознакомиться либо в электронном виде на домашней странице волости Пейпсияэре http://www.peipsivald.
ee/uldplaneeringute-koostamine, либо на бумажном носителе
в Волостном управлении Пейпсияэре (Тартуское шоссе 4,
посёлок Алатскиви), Колкьяском центре оказания услуг (ул.
Суур-теэ 39, посёлок Колкья), Варньяской библиотеке (ул.
Кеск 78, посёлок Варнья), Вараской библиотеке (здание
школы в деревне Вара), Коозеской библиотеке (ул. Ластеайя,
деревня Кооза), Калластеской библиотеке (ул. Сыпрузе 4,
город Калласте), Палаской библиотеке (Дом культуры, деревня Пала), Люматиской библиотеке (Люматимяэ, деревня
Люмати) и в Вялгиской библиотеке (Вялги, деревня Вялги).
В течение периода публичной демонстрации любой
желающий может внести свои предложения и задать письменный вопрос, отправив электронное письмо на адрес
vald@peipsivald.ee или обратившись в письменном виде
в Волостное управление Пейпсияэре по адресу Тартуское
шоссе 4, посёлок Алатскиви, волость Пейпсияэре, 60201
Тартуский уезд.
Зона планирования охватывает всю территорию волости
Пейпсияэре, которая была сформирована в ходе административной реформы путём объединения города Калласте
с волостями Алатскиви, Пала, Пейпсияэре и Вара. Задача
общей планировки – формирование общих принципов и
видения пространственного развития всей территории местного самоуправления, определение и уточнение общих условий строительства и землепользования и, таким образом,
создание в волости Пейпсияэре среды, привлекательной для
жизни и предпринимательства.
Параллельно с составлением общей планировки проводится стратегическое оценивание влияния на экологию,
призванное выявить возможные стратегическое последствия
в связи с реализацией принципов планировки и предложить
меры, необходимые для смягчения негативного воздействия.
Результаты стратегического оценивания отражаются в основном решении общей планировки.
В течение периода публичной демонстрации просим
заинтересованных лиц представить мнение насчёт необходимости строительства или реконструкции объектов
инфраструктуры или технических сооружений (контур геотермальной системы, дождевая канализация и т. д.). В случае
внесения предложения о строительстве нового сооружения
следует привести обоснование и указать точное местоположение. Также волостная управа ждёт информацию об объектах, имеющих культурную и природоохранную ценность,
которые необходимо взять под охрану на местном уровне,
чтобы обеспечить их сохранность в аутентичном состоянии.
Для получения информационных слоёв в векторном
формате просим Вас направить соответствующий запрос
на адрес электронной почты raimond.voimre@peipsivald.ee.
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В Колкьяской основнои школе
3 марта с 16:00-17:30
проводятся творческие
ознакомительные занятия,
где с нетерпением ждём
5-7- летних детей
со своими родителями,
бабушками и дедушками.
Кажый из вас откроет для
себя что-нибудь новое
и интересное.

Дополнительная информация:
info@kolkja.edu.ee
www.kolkja.edu.ee
Suur tee 45, Kolkja, Peipsiääre vald,
Tartumaa 60306

Juhendaja: KERTU KASEMÄGI

MEIGIKOOLITUS
"Meik iseendale"

МАСТЕР-КЛАСС
ПО МАКИЯЖУ
OSA I - TEOORIA
ЧАСТЬ I - ТЕОРИЯ

8. märtsil
kell 11.00

OSA II - PRAKTIKA
ЧАСТЬ II - ПРАКТИКА

15. märtsil
kell 11:00

KALLASTE NOORTEKESKUSES (keskväljak 4)
registreeri/регистрируйся: 51939085 ; jekaterina.tolnikova@peipsivald.ee

TASUTA

Занятия проводятся на
эстонском и русском языках.

Info tel 527 0316

ILUSAT NAISTEPÄEVA!

Уважаемые родители!

Mobiilse
lintsaekaatri
teenuslõikus

11

12
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UUED VALLAKODANIKUD

PALJU ÕNNE!

SAARA MARTPÕLD
11.01.2020
Vara piirkond

ALEX ARRO
18.01.2020

Alatskivi piirkond

HUGO VEREVSOO
21.01.2020
Vara piirkond

ARON KARV
29.01.2020
Pala piirkond

Korstnapühkija Marko
Mesi puhastab Teie kodu
korstnad ja küttekolded.

ROBI ŠJUTS
04.02.2020

Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

VAIRON VULF
04.02.2020

Tel 5805 0201.

KIMBERLI VULF
04.02.2020

Pala piirkond

Alatskivi piirkond

Alatskivi piirkond

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi koguduse pastoraadis
pühapäeviti kell 12.30.

KUULUTUSED

EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

Müüa:
- karakatitsa VW Passati baasil.
Hind 2700.- Progress-2 paat, hind 450.- Kasse 430 paat, hind 850.Tel 5805 0201

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
14.03. laupäeval kell 10 on koguduse liikmed kutsutud
Kodavere kirikut koristama.

Ostan vanemat eesti kunsti.
Sobivusel maksan ausat hinda.
Tel 5341 6769 või
info.lercon@gmail.com

16.03. esmaspäeval kell 10 Kodavere kirikus EELK Tartu
praostkonna sinodi jumalateenistus.

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

EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Peipsiääre vald, Sääritsa küla.
Info tel 5660 8773

Veeta OÜ pakub tööd
kasvuhoonetöötajale.

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

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
JAANUAR / VEEBRUAR 2020

ARVO PÄÄSTEL

IJA KLJAVINA

25.01.1957-23.01.2020

19.09.1962-05.02.2020

Avaldame kaastunnet
Merlele kalli abikaasa

IVAN EVDOKIMENKO

ANTS ÖEBIUS

ARVO PÄÄSTELI

01.01.1927-31.01.2020

11.12.1930-12.02.2020

ANATOLI ARTJUHHIN
25.12.1955-03.02.2020

lahkumise puhul
Alatskivi päästekomando

Müüa toorest küttepuud.
Transport hinnas.Võimalus
transportida kaugemale.
Lepp/haab/segapuu 34 €/rm ja
kask 38 €/rm.Metsakuiva 40 L
halukotid 2 €. Info 5373 3322,
569 9719.
Eramajade ja kõrvalhoonete
projekteerimine.Autocad,
eskiisprojekt,eelprojekt,põhiprojekt, eramu, suvila, saun, kuur,
garaaž, auto varjualune või muu
kõrvalhoone. Aare Heinmets F&F
smallhouseprojects@gmail.com
Tel 502 9739

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

Глубоко
скорбим
по поводу
преждевременной
смерти

Kuidas küll süttivad kustuvad tähed õhus
ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed
liuglevas pimedas ...

КЛЯВИНОЙ ИИ

ALARI KIRIKAL

и выражаем
искренние
соболезнования
родным и близким
Коллектив
Калластеской школы

05.05 1967-13. 02. 2020

Südamlik kaastunne
lähedastele.
Mälestavad
klassikaaslased A.Haava
nimelisest Pala Koolist

VEEBRUARIIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
105 ENDLA MÖLDER
94 TEODOR LEA
90 ÕIE KOOL
90 LEILI SUNNE
90 SINAIDA ÖÖPIK
89 MARIA KLJAVINA
88 VALENTINA LEBEDEVA
88 MAIE TAARAMÄE
88 SILVIA-LISETTE PRUEL
88 KARL ELKEN
88 GERT-VELLER PIIRI
87 MILVI PERSIDSKAJA
87 AIME VESKIMETS
87 OILLA-AKSELLA PÄRTEL
86 HILDEGARD KAUR
86 ASTRID MÜÜRSEPP
86 VIRVE JÜRIMÄE
86 ARNOLD SELGE
85 HELGA SIDOROVA
85 ANNA REMETS
85 KAMAZAKOVA MARIA
85 HANS JÄRV
84 JENAFA BARANINA
84 MARIA ŠUNINA
84 AILI UNT
84 MILVI KUUSIK
84 AGU HALLIK
83 VALENTINA SUHHANOVA
82 MARIA SILINA
82 VALVE KOORT
82 SEMJON SERGIN
81 ZOJA NIKOLAJEVA
81 LEMBIT MÜÜRSEPP
80 MAIMU AERMANN
75 HELJU PRIIMÄGI
75 VELLO LAUMETS
75 IGNATI PUZANOV
70 MAIRE KAASIK
70 REET KREHHOVA
70 LIIDIA KOLOSSOVA
70 LEMBIT TÜRNA
70 TOIVO KORKANEN
70 JEFREM SABAROV
Märtsikuu sünnipäevalastel, kes
ei soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
14. märtsiks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

