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Peipsiääre Vallavalitsuse
sotsiaalosakond palub
võimaluse korral oma avaldus või
taotlus esitada elektrooniliselt
e-posti aadressile vald@peipsivald.ee,
telefoni teel +372 502 5231
või jätta avaldus vallamaja trepil
asuvasse postkasti ning mitte
külastada sotsiaalosakonda ilma
tungiva vajaduseta.
Peipsiääre valla üldtelefon
+372 730 2370
e-mail vald@peipsivald.ee
veebileht www.peipsivald.ee

Valitsus kuulutas Eestis välja
eriolukorra 1. maini
Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise
levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese
leviku laienemisega riigis
välja eriolukorra. Eriolukord
kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
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Elukorralduse muutus
puudutab muu hulgas koole,
kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.
Eriolukord puudutab
järgnevat:
Avalikud kogunemised
Keelatud on kõik avalikud
kogunemised.
Õppetöö haridusasutustes
Alates esmaspäevast, 16.
märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning
viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
Erivajadustega õppurite
haridusasutuste õppetööd
käsitletakse eraldi.
Lasteaedade ja lastehoiu
lahtioleku ja töökorralduse

otsustab kohalik omavalitsus
või muu lasteaia pidaja.
Alates esmaspäevast, 16.
märtsist peatati huvihariduse
andmine.
Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra
muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe
nädala järel.
Piir ja rahvusvaheline
reisilaevaliiklus
Valitsus kinnitas 15.03 e-istungil otsused Schengeni sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri
valvamise ajutise taaskehtestamise kohta. Samuti kinnitati
vastav korraldus, mis seab
sisse riigipiiri ületamise korra
piirangute ajal. Piirikontroll
taastatakse 17. märtsist 2020.
Eestisse pääsevad edaspidi
vaid Eesti kodanikud ja Eesti
elamisluba või elamisõigust
omavad Eesti elanikud, seal
hulgas nn halli passi omanikud.
Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased,
kelle pereliige elab Eestis. Rahvusvahelise sõjalise koostöö
raames pääsevad riiki ka Eestisse saabuvad välismaalased.

Riiki pääseb rahvusvahelist
kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav
transport. Lisaks ka elutähtsat
teenust osutavad inimesed,
näiteks kütusetarnijad.
Politsei eriloal pääseb riiki välismaalane, kellel pole
haigusnähte ning kelle lähisugulane on Eesti kodanik või
elamisõigusega isik.
Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki,
juhul kui neil ei ole COVID-19
haigusnähte.
Piirikontrolli puhul kontrollitakse inimeste reisidokumente ja samuti haigusnähtude esinemist.
Riigist väljumise keeldu ei
kehtestatud.
Riigipiiri ületamise ajutine
piirang kehtib kuni korralduse
muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga
kahe nädala järel.
Kui Eesti elanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada
konsulaarabi hädaabitelefonil
+372 5301 9999 (24).

Muu elukorraldus
Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses.
1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod.
Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.
1. maini on keelatud spordivõistlused.
Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes hakkab kehtima
külastuskeeld.
ALUS Vabariigi Valitsuse
12. märtsi 2020. a korraldus
nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi
haldusterritooriumil".
Kõik inimesed, kes saabuvad tagasi kõrge viiruse
levikuga piirkondadest nagu
Hiina, Lõuna-Korea, Singapur,
Iraan, Itaalia, Prantsusmaa,
Saksamaa, Hispaania, Belgia,
Taani, Norra, Rootsi ja Egiptus peavad jääma 14 päevaks
isolatsiooni. Hoolides enda ja
teiste tervisest soovitatakse
võimalusel minna vabatahtlikku isolatsiooni.

Peipsiääre Vallavalitsuses ja
teeninduskeskustes peatatakse
kodanike vastuvõtt!
Inimesi teenindatakse telefoni ja
e-posti vahendusel või jätke avaldus
vallamaja trepil asuvasse postkasti!
Vallavalitsus palub isiklikult vastuvõtule
pöörduda ainult äärmisel vajadusel ja
võimalusel esmalt võtta kontakti telefoni või
e-posti teel.
Peipsiääre valla kultuuriasutused (raamatukogud,
Peipsiääre valla üldtelefon:
(+372) 730 2370
e-mail: vald@peipsivald.ee
Veebileht: www.peipsivald.ee
vald@peipsivald.ee
www.peipsivald.ee

Kuidas saan hoida ennast
ja teisi viiruste hooajal?

Pesen käsi
regulaarselt ja
hoolikalt

Haigestumise
kahtluse korral
väldin kokkupuudet
teiste inimestega

Köhides ja
aevastades
katan nina ja
suu käsivarrega

Kasutatud taskuräti
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine
või haige, jään koju

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti
nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse kõne hädaabinumbrile 112
Täiendav info koroonaviiruse kohta:
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

rahvamajad ja muuseumid) on suletud.
Ära jäävad kõik vallas planeeritud sündmused.
Peatatud on ringide tegevus!
Jälgige ametlikke teateid
Terviseameti kodulehel ja Peipsiääre valla kodulehel Kui
oled viibinud viiruse levikupiirkonnas välismaal, siis jälgi
oma tervist 14 päeva jooksul ja
püsi kodus. Palaviku, köha või
hingamisraskuste tekkimise
korral kontakteeru telefoni teel
koheselt arstiga.
Inimesed, kes kahtlustavad, et on nakatunud, peaksid
helistama oma perearstile või
perearsti nõuande telefonile
1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.
Viiruse riskirühma kuuluvatel vanemealistel ja krooniliste haigustega inimestel
tuleks vältida rahvarohkeid
kohti.
Kuidas ennast kaitsta?
* Vältige rahvarohkeid kohti, viibige rohkem kodus ja
võimalusel värskes õhus.

* Pese tihti käsi. Käte pesemine ja desinfitseerimine
tapab kätele sattunud viiruse.
* Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka
kindad ja kotisangad.
* Kui aevastad või köhid,
siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see
koheselt prügikasti ja puhasta
seejärel käed.
* Väldi kontakti (vähemalt
1m) inimestega, kellel on välised haigustunnused - näiteks köha või aevastamine.
Kui seisad haigusnähtudega
inimesele liiga lähedal, võid
tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ise ka
haigestuda.
* Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis
kõiki tuttavaid ei ole soovitatav
kallistada. Väldi silmade, nina
ja suu katsumist pesemata
kätega.

* Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete
esemete ja pindadega, mis
võivad olla hiljuti viiruste poolt
saastatud. Kui puudutad oma
silmi, nina või suud nende kätega, siis on võimalus, et viirus
kandub ka sinule edasi.

* Kui sul on palavik, köha
ja hingamisraskused, helista
oma perearstile. Järgi hoolikalt
tavapäraseid kätehügieeni
nõudeid ning püsi kodus kuni
oled tervenenud!
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Peipsiääre valla 2020. aasta veebruari kuu volikogu
toimus 26. veebruaril Koosa Rahvamajas.
Päevakorras oli 7 päevakorrapunkti.
•Volikogu kinnitas Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve,
mille põhitegevuse tulude ja kulude maht on 8 174 635 eurot.
•Volikogu alatise eelarvekomisjoni liikmeks kinnitati
Sven Särki. Komisjon on nüüd 9 liikmeline.
•Otsustati kehtestada Pusi külas asuva Astangu maaüksuse detailplaneering.
•Volikogu võttis vastu otsuse võõrandada 1-toaline korteriomand Koosa külas Elulõnga majas.
•Volikogu kehtestas määruse „Peipsiääre valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord“.
•Volikogu otsustas esitada Tartumaa arengustrateegia
tegevuskavasse 2020-2023 valla projektid järgnevas pingereas: 1) Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus;
2) Alatskivi Tervisekeskuse arendamine; 3) Kallaste jalgpallistaadioni rajamine.
•Volikogu arutas infopunkti raames Alatskivi Tervisekeskuse arendamise teemat.
Kõigi volikogu materjalidega on põhjalikumalt võimalik
tutvuda valla kodulehel.

Koerapidajad, palun koristage avalikus
kohas oma looma reostus

Valda on pöördutud, et kortermajades peetavate koerte
omanikud ei korista avalikes kohtades oma hoolealuste
poolt tekitatud reostust.
Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone
või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, rand, suplemiskoht
või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis.
Avalik ruum on kõigi ruum ja lemmikloomapidajad
peavad arvestama kaaskodanike soovidega.
Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada inimeste
vara ohutus ning avalik kord, kasutades vajadusel jalutusrihma/kandmisvahendit.
Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema
koer või kass ei reostaks avalikke kohti ja on kohustatud
oma hoolealuste poolt tekitatud reostuse kohe koristama.
Üldkasutatavates hoonetes on koerte ja kasside viibimine keelatud.
Rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §66 sätete järgi. Koerte ja kasside pidamise
eeskirja rikkumise eest, kui on tekitatud varaline kahju
või tervisekahjustus, karistatakse kuni 100 trahviühiku
suuruse rahatrahviga.

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega ja
Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi haldusterritooriumil on alates
16. märtsist 2020 Peipsiääre valla raamatukogud
suletud. Sellest tulenevalt lükkub edasi Peipsiääre
valla üldplaneeringu avalik väljapanek. Tühistatud
on ka üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajad.
Teavitame üldplaneeringu uutest avaliku väljapaneku aegadest peatselt.
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TEATAJA

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

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

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

Peipsiääre Teatajas ilmuvate
ar�klite sisulise õigsuse
ning keelelise korrektsuse
eest vastutab vaid ar�kli või
teate autor. Kõik toimetusele
kasutada antud materjalid
tagastatakse andja soovil.

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
aprillis 2020

Vallavalitsuse istung 18.02.2020
•Väljastati järgmised ehitusload: Kadrina külas Pootsmani ja Pargi kinnistutele maaküttesüsteemi rajamiseks, Kauda külas Mäeotsa
kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Alatskivi alevikus Lossi tänaval
vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
•Väljastati järgmised kasutusload: Kodavere külas Neljanda
Siimuranna kinnistul elamu kasutusele võtmiseks, Vara külas Vahtra
kinnistul katlamaja kasutusele võtmiseks ja Vara külas Vahtra kinnistul puidukuivati kasutusele võtmiseks.
•Kooskõlastati Kodavere külas Puhke-Ranna kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
•Nõustuti Kallaste linnas asuva Võidu tn 38//Õnne tn 2 katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise
käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
•Määrati Kolkja alevikus asuva Peipsiääre vallale kuuluva garaaži
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 103 m² ja koha-aadressiks
Kolkja alevik Suur tee 15b, sihtotstarbeks elamumaa ning taotleda
see munitsipaalomandisse.
•Määrati Savimetsa külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva
pumbamaja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1,08 ha ja kohaaadressiks Savimetsa küla Pumbamaja, sihtotstarbeks tootmismaa
ning taotleda see munitsipaalomandisse.
•Tunnistati vastavaks lihthankemenetlusega hankes „Alatskivi
Põhikooli esitlustehnika ja klaverid“ I osa pakkujate Skarcon OÜ,
EW Sound & Light, Aktsiaseltsi Hansab, Progear OÜ ja OVERALL
EESTI AS-I pakkumused, kui hanketingimustes esitatud pakkumuse
nõuetega kooskõlas olevad pakkumused. Tunnistati lihthankemenetlusega hankes „Alatskivi Põhikooli esitlustehnika ja klaverid“ I
osa edukaks pakkuja Skarcon OÜ vastavaks tunnistatud pakkumus.
•Tunnistati vastavaks lihthankemenetlusega hankes „Alatskivi
Põhikooli esitlustehnika ja klaverid“ II osa pakkujate OÜ PVX ja OÜ
EW Sound & Light pakkumused, kui hanketingimustes esitatud
pakkumuse nõuetega kooskõlas olevad pakkumused. Tunnistada
lihthankemenetlusega hankes „Alatskivi Põhikooli esitlustehnika
ja klaverid“ II osa edukaks pakkuja OÜ PVX vastavaks tunnistatud
pakkumus.
•Tunnistati Põrgu külas asuva Männikuru kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks
kõrgeima hinna pakkunud A&D Invest OÜ, kes vastab avaliku
kirjaliku enampakkumise osavõtjale kehtestatud nõuetele ja on
enampakkumise tingimustega nõustunud.
•Otsustati korraldada riigihange „Kohalike teede remonditööd“
lihtmenetlusena. Hindamiskriteeriumiks on madalam hind. Määrati
hanke eest vastutavaks isikuks Kalmar Raudsepp.
•Pikendati vallavara tasuta kasutamise lepingut MTÜ-ga Pala
Valla Noored tähtajaga 31.12.2030.
•Pikendati vallavara tasuta kasutamise lepingut MTÜ-ga Kaldapiäskesed tähtajaga 01.03.2025.
•Anti Sihtasutusele Kallaste Arendus tasuta kasutusse Peipsiääre
vallale kuuluv Oja tn 28 kinnistu osa, asukohaga Tartu maakond
Peipsiääre vald Kallaste linn Oja tn 28 tähtajaga 31.12.2030.
•Rahuldati taotlus Kolkja alevikus Suur tee 43 kinnistul jäätmete
kogumismahuti tühjendussageduse kohta vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul, sest biojäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas
nõuetekohaselt tagatud.
•Kolmel korral otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine.
•Kolmel korral otsustati koduteenuse määramine ja ühel korral
otsustati koduteenuse lõpetamine.
•Rahuldati taotlus Varnja alevikus jäätmemahuti tühjendussageduse kohta vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
•Anti välja määrus nr 3„Peipsiääre Vallavalitsuse 12.01.2018
määruse nr 1 muutmine”, millega sõnastati kõnealuses määruses
väärteomenetleja ümber korrakaitseametnikuks ja keskkonnaspetsialist keskkonna- ja arendusspetsialistiks.
•Anti välja määrus nr 4 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel
ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne“, millega
kinnitati ametikohad, mida täitvatel ametnikel on seaduste alusel
riikliku järelevalve teostamise ülesanne.
•Anti välja korraldus nr 98 „Peipsiääre valla vapitaldrikuga
tunnustamine“, millega tunnustati Peipsiääre valla vapitaldrikuga
Tõnis Türnat.
•Arutati Koosa külas asuva Elulõnga 1-toal korteri kohta esitatud ostusoovi taotlust. Otsustati suunata see volikogule kõnealuse
korteri otsustuskorras müümiseks.
•Arutati Kasepää alevikus Rootsi tn 27 tee korrastamise kohta
laekunud taotlust. Otsustati korrastamiseks algatada sundvalduse
seadmine kogu Rootsi tn teele.
•Arutati ehitustehnilist auditit Kallaste vaatetornile. Otsustati
Kallaste vaatetorn esimesel võimalusel lammutada.
•Arutati kalmistute registri loomist. Otsustati võtta hinnapakkumised vallakalmistute kaardistamiseks ja registri moodustamiseks.
•Arutati Tartu maakonna arengustrateegia tegevuskavasse Peipsiääre valla projektide esitamist. Otsustati teha volikogule ettepanek
nimetada nendeks projektideks Sibulatee kolme kultuuri projekt ja
Tervisekeskuse ehitamine.

Vallavalitsuse istung 03.03.2020

•Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus Lossi tn 6
kinnistule tuletõrje veehoidla rajamiseks, Haapsipea külas Keskmaa

kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks, Assikvere külas Mikora
kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks ja Põdra külas Juuli kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
•Väljastati järgmised kasutusload: Põldmaa külas Lombi kinnistul päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks ja Alatskivi alevikus
Kooli tn 1 kinnistul koolimaja kasutusele võtmiseks.
•Nõustuti Kargaja külas asuva Silveri katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
•Määrati Kallaste linnas asuva Peipsiääre vallale kuuluva
abihoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 826 m² ja kohaaadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Kallaste linn Võidu tn
5a.
•Otsustati kahel korral hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse
määramine.
•Ühel korral otsustati sotsiaaltoetuse määramine.
•Otsustati lasteaia toiduraha osaline kompenseerimine.
•Anti välja korraldus nr 111 „Tegevustoetuse eraldamine“,
millega eraldati kodanikuühendustele Peipsiääre valla 2020. aasta
eelarvest aastased tegevustoetused oma tegevuste elluviimiseks.
•Arutati eraisiku avaldust toetuse saamiseks, et välja anda
raamat –otsustati 500 euroga toetada vastava arve esitamisel.

Vallavalitsuse istung 10.03.2020

•Väljastati järgmised ehitusload: Kodavere külas Mikoranna
kinnistul elamu püstitamiseks, Savastvere külas Kuuseoja kinnistul elamu lammutamiseks, Sudemäe külas Sudemäe kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Vara külas Põhjatuleviku kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks ja Vea külas Järve kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
•Anti välja korraldus nr 117 „Kallaste Linnavalitsuse 28.02.2011
korralduse nr 7 muutmine Põllu tänava ruumikuju osas“, millega
muudeti Kallaste Linnavalitsuse 28.02.2011 korralduse nr 7 „Kohanime määramine” punkti 1.15 ja Lisa 15 Põllu tänava ruumikuju
osas.
•Määrati Kallaste linnas asuvale kavandatavale liikluspinnale
kohanimi Nurme tänav.
•Anti välja korraldus nr 119 „Peipsiääre Vallavalitsuse
21.01.2020 korralduse nr 22 muutmine“.
•Muudeti Tõruvere külas asuva Lokota katastriüksuse senist
koha-aadressi ning määrati uueks koha-aadressiks Tartumaa Peipsiääre vald Tõruvere küla Ermi.
•Muudeti Kolkja alevikus asuva Suur tee 44 katastriüksuse
olemasolevat sihtotstarvet (maatulundusmaa) ja määrati uueks
sihtotstarbeks 100% elamumaa.
•Anti välja korraldus nr 122 „Riigihanke „Alatskivi Tervisekeskuse projekteerimine ja ehitamine“ korraldamine“, millega
korraldada riigihange „Alatskivi Tervisekeskuse projekteerimine
ja ehitamine“ avatud hankemenetlusena. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Henn Pärnamets (Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment OÜ projektijuht).
•Anti välja korraldus nr 123 „Munitsipaaleluruumi üürile andmine“.
•Pikendati vara tasuta kasutamise lepingut, mis on sõlmitud
Vara Vallavalitsuse ja OÜ Kenadron vahel Vara katlamaja ruumide
kasutamiseks 10 (kümne) aasta võrra tähtajaga 31.03.2030.
•Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 19.11.2019 sõlmitud toetuslepingu
nr 11-2/161 alusel esitatud aruanne Tasa talu puurkaevu rajamise
kohta Ätte külas.
•Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 03.10.2019 sõlmitud toetuslepingu nr
11-2/137 alusel esitatud aruanne Reinu talu puurkaevu rajamise
kohta Meoma külas.
•Anti välja korraldus nr 127 „Kolkja Lasteaed-Põhikooli lasteasutuses õpilase osaline õppetegevuses osalemine“.
•Kinnitati Peipsiääre valla 2020. aasta hankeplaan.
•Määrati kriisitoetus.
•Otsustati suunata järgmisele volikogu istungile määruse
„Peipsiääre valla kalmisturegistri põhimäärus“ eelnõu ja otsuse
„Peipsiääre valla osalemise lõpetamine MTÜ-s Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus“ eelnõu ja otsuse „Peipsiääre Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu muutmine“ eelnõu.

Vallavalitsuse istung 12.03.2020

•Otsustati kehtestada seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega piirangud vallavalitsusele, selle hallatavatele asutustele, valla
osalusega ettevõtetele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele
ning jätta ära kõik üritused, spordivõistlused, ekskursioonid,
külaliste vastuvõtmised kuu aja jooksul kuni 12. aprillini 2020.
Kehtestada piirangud vallavalitsuse, selle hallatavate asutuste,
valla osalusega ettevõte, sihtasutuste ja mittetulundusühingute
töötajatele ning tühistada kõik lähetused ja koolitustel osalemised
väljaspoole valda kuu aja jooksul kuni 12. aprillini 2020. Jätta ära
kõik avalikud üritused Peipsiääre vallas kuni 12. aprillini 2020. Inimestel, kes lähevad erareisile, palutakse tagasi tulles soovituslikult
jääda kaheks nädalaks koju.
PEETER KIURU

Peipsiääre abivallavanem
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Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade
Peipsiääre valla 2020. a
eelarve on koostatud juhindudes Peipsiääre valla
arengukavast aastani 2030
koos eelarvestrateegiaga
aastateks 2020-2023. Eelarve võeti vastu Peipsiääre
vallavolikogu 26.02.2020
määrusega nr 4.
2020. aasta eelarve on
koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt
nende toimumisele, sõltumata
sellest, millal nende eest raha
laekub või välja makstakse.
Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
Peipsiääre valla 2020. a eelarve
koostamise aluseks on 2019. a
eelarve täitmine, ametiasutuse
hallatavate asutuse juhtide
ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud
2020. a alaeelarvete taotlused.
Eelarveperioodi tegevuste
planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja
konservatiivsus, investeeringute tegemiseks kaasatakse
võimalikult palju toetusrahasid, et valla finantsvõimekus
ei halveneks.
Eelarvestrateegia nelja aasta strateegilised eesmärgid
on: säilitamine ja parendamine, keskkonnasäästlik ja tark
majandamine; kvaliteetsed ja
kaasaegsed avalikud teenused,
mis on kõigile kättesaadavad;
kaasaegne ja optimeeritud
haridus- ja kultuuriasutuste
koostöövõrgustik ning piirkonna kultuuriline eripära on
hoitud ja väärtustatud; kvaliteetne ja optimaalne heaolu- ja
sotsiaalteenuste võrgustik;

keskkonnasõbralik taristu ning
atraktiivne avalik ruum.
Peipsiääre valla 2020.a
aasta eelarve mahuks on kavandatud 10,432 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta
korrigeeritud eelarvega on
vähenemine 2,044 miljonit
eurot ehk 19,6%.
2020. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja -kulude
kogumaht on 8 174 635 eurot,
mis on 2,7% suurem kui 2019.
aasta lõplik eelarve (7 958 303
eurot).
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus
sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse
tulemi lubatav väärtus oleks
aruandeaasta lõpu seisuga
null või positiivne. 2020. aasta
kinnitatud eelarve kohaselt
põhitegevuse tulemiks 0 eurot.

TULUD

Valla 2020. aasta põhitegevuse tulude mahuks kavandatakse 8 174 635 (2019. a
7 958 303) eurot, mis on 2019.
aasta eelarvega võrreldes suurenenud 216 332 eurot. .
Põhitegevuse tuludest
moodustavad maksutulud
51%. Valla peamised maksutulud on füüsilise isiku tulumaks
3 823 000 eurot, maamaks 314
500 eurot. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriteks on nii
keskmise- ja miinimumpalga
tõus kui ka riigi poolt KOVidele eraldatava tulumaksu osa
suurendamine 0,03 protsendipunkti. Maamaksu laekumine
suureneb eelmise eelarveaastaga võrreldes 16700 eurot.

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 554 695 eurot.
Riigieelarvest toetuste
summa on 3 450 640 eurot,
mis moodustab 42,2% põhitegevuse tuludest. Võrreldes
2019. aastaga väheneb riigilt
saadav toetus 46 501 eurot.
Saadavate toetuste eelarves
on olulisemad riigipoolsed
sihtotstarbelised toetusfondi
summad ning tasandusfondi
summa 1 101 198 eurot. Sihtotstarbelist toetusfondi on
kavandatud 2 113 915 eurot,
millest 1 571 328 eurot on
eraldised haridusvaldkonna
kuludeks.
Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm)
laekumist valla eelarvesse
planeeritakse 31300 eurot.

KULUD

Va l l a 2 0 2 0 . a k u l u de mahuks on planeeritud
10 432 445 eurot, millest põhitegevuse kulud moodustavad 78% so 8 174 635 eurot.
Põhitegevuse kulud jaotuvad
kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad
majanduskuludeks ja personalikuludeks. Majanduskulude
koosseisus on ka antavad toetused ja muud tegevuskulud.
Investeeringukulud kokku on
2 257 810 eurot.
48% põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. Vallas
tegutseb kaks põhikooli ja
kolm lasteaed- põhikooli, kolm
lasteaeda. Olulise osa 2020.
aasta eelarvest moodustavad
toetused vaba aja- ja kultuu-

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

1. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 2-toalise
(krt 2) korteriomandi (56,7m2), registriosa nr 14009850,
katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 5 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot
2. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 3-toalise
(krt 3) korteriomandi (74,0m2), registriosa nr 14009950,
katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 7 500 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 750 eurot.
3. Tähemaa külas asuva Tünsasalu kinnistu, registriosa nr
15306750, katastritunnus 58601:001:0469, suurus 19 644
m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot.
4. Pala külas asuva „Mõisapargi kinnistu“, registriosa nr
1753735, katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 15 000
eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot
5. Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu, registriosa nr
14895750, katastritunnus 58601:001:0383, suurus 4334
m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 4 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 400 eurot
6. Pala külas asuva „Pärnaõie” kinnistu, registriosa nr
2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus 3236 m².
Maa sihtotstarve üldkasutatav maa. Alghind 2 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot
7. Punikvere külas „Lepa“ kinnistu, registriosa nr 2940235,
katastritunnus 57601:002:0205, suurus 2,39 ha. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50
eurot ja tagatisraha 700 eurot
8. Assikvere külas „Vahtramäe“ kinnistu, registriosa nr
2758535, katastritunnus 57602:001:0118, suurus 5896 m2.
Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot
9. Särgla külas asuva „Jõenurga“ kinnistu, registriosa nr
13152750, katastritunnus 58601:001:0229, suurus 5004
m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 30 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 3 000 eurot.

KULUD TEGEVUSVALDKONDANDEDE LÕIKES
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•Kallaste endise õpilaskodu hoone katuse renoveerimine 20 000 eurot;
Paljud investeeringud on
kavas teostada projektitoetuste abil. Kui ei õnnestu saada
fondidest toetusi, lükkuvad
investeeringud edasi.

FINANTSEERIMIS
TEGEVUS
Haridus
48%

risektoris mittetulunduslikele
ühingutele ja sihtasutustele,
kokku 249 043 eurot.

INVESTEERINGUTE teostamiseks planeeritakse kokku
2 257 810 eurot, millest toetustega kaetakse 1 359 858 eurot
. Investeerimistegevuse all
kajastatakse pangaintresside
tasumist ja põhivara soetust
ning antavaid toetusi põhivara
soetuseks. 2020. a eelarves on
järgmised investeeringud:
•Peipsiääre vallamaja
fassaadi renoveerimine 120
000 eurot (planeeritav toetus
Muinsuskaitseametilt 100 000
eurot);
•Valla teede mustkatte alla
viimine 70 000 eurot;
•Avalike puhkealade rajamine 65 000 eurot (toetus
45 000eurot);
•K a s e p ä ä s u p l u s p l a t s
17 265 eurot (toetus 10 000
eurot);
•Kalastus ja loodusvaatlus
Alatskivi järvel 35 580 eurot
(toetus 32 022 eurot);

10. Kargaja külas asuva „Viira“ kinnistu, registriosa nr
14583250, katastritunnus 58601:001:0391, suurus 10 525
m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
11. Põldmaa külas asuva „Uue-Lombi“ kinnistu, registriosa
nr 4845904, katastritunnus 86101:001:0080, suurus 12
406 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 25 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 2 500 eurot.
12. Koosalaane külas asuva „Uue-Vahtra“ kinnistu, registriosa nr 4684404 katastritunnus 86102:002:0145, suurus
3433 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 1 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 100 eurot.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB
Pangas enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele
30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste
kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu
sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises
ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga
„Õpetajate krt 2”, „Õpetajate krt 3”, „Tünsasalu“, „Mõisapargi“,
„Karja“, „Pärnaõie“, „Lepa“, „Vahtramäe“, „Jõenurga“, „Viira“, „UueLombi“ või „Uue-Vahtra“.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 6. aprill 2020 kell
10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti
osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega
kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja
puhul volikirja. Pakkujal on kohustus tutvuda enne pakkumuse
esitamist müüdava varaga.
Info:
Peeter Kiuru tel 5393 2566,
Kalmar Raudsepp tel 515 4875.

Kultuur, vaba aeg
21%

•Munitsipaal- ja sotsiaalkorterite korterite renoveerimine 40 000 eurot;
•Alatskivi tervisekeskuse
rajamine 270 223 eurot (toetus
202 667 eurot);
•Koosa mänguväljak, välijõusaal 45 000 eurot (toetus 7
000 eurot);
•Sibulatee kolme kultuuri
projekt 1 058 964 eurot (toetus
900 119 eurot);
•Omaosaluse toetused
Ranna RM ja Assikvere Haridusseltsi hoonete renoveerimiseks 5 578 eurot;
•Omaosaluse toetus EELK
Kodavere kiriku torni renoveerimiseks 4 000 eurot;
•Alatskivi Kooli inventar
210 000 eurot;
•Alatskivi Kooli staadion
100 000 eurot (toetus 40 000
eurot);
•Alatskivi Kunstide Kooli
inventar 100 000 eurot;
•Pala kooli lasteaia õue ala
kivikattega katmine 16 000
eurot;

Vallal on 2020. a lõpuks 13
kehtivat laenulepingut kokku
summas 2 676 076,51 eurot
ehk 32,7% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Peipsiääre
vald 60% netovõlakoormuse
piirides. 2020. aastal tuleb
pankadele tasuda 399 000
eurot tagasimakseid. Vallal
on üks kapitalirendileping
summas 6 805,84 eurot, mille
tagasimakse on 2020. aastal
3 385 eurot.
Laenu on kavas võtta investeeringute teostamiseks ja
põhivara soetuseks antavaks
toetuseks. 2020. aasta investeeringute teostamiseks on
kavas kaasata laenuvahendeid
900 000 eurot.
tus

Likviidsete varade muu-

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2019 oli 581 014,54
eurot.
2020. a eelarvega kavandatakse esialgu likviidseid varasid kasutusele võtta 92 537
eurot, mis suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.
Koostas

MIRJE PÕLD
finantsjuht

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud osalema
TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu
võimalused ja valikud“

*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja
hetkel ei õpi
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta

Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. 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 22.04.2020 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi
tel 526 5488 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)

Tegevused toimuvad
Euroopa Sotsiaalfondi ja
Peipsiääre Vallavalitsuse toel.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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EV 102 aktus Alatskivi lossis

22. veebruaril 2020. aastal toimus Alatskivi
lossis Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktus. Eesti
Vabariigi sünnipäeval on tavaks tänada tublisid õpetajaid, kultuuriinimesi, spordivaldkonda panustajaid,
tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas toimetajaid, ettevõtjaid, kohaliku elu edendajaid ning töötajaid, kes
oma igapäevase tegevusega valla ellu ja arengusse
panustavad.
Alates 2019. aastast annab Peipsiääre vald välja
valla teenetemärki ja vapitaldrikut silmapaistvate
teenete eest. 2020. aastal sai valla vapitaldriku
omanikuks Tõnis Türna Kodavere kihelkonna ajaloo
pikaajalise, järjekindla ning pühendunud uurimise,
kogumise ja tutvustamise eest.
2020. aastal sai valla vapitaldriku omanikuks
Tõnis Türna Kodavere kihelkonna ajaloo
pikaajalise, järjekindla ning pühendunud
uurimise, kogumise ja tutvustamise eest.

Tänukirjad 2020
HARIDUSVALDKOND
Mare Mann – pikaajalise ja
kohusetundliku töö eest Koosa
lasteaias.
Kaie Kangur – muusikalise
hariduse edendamise eest Vara
lasteaias Õnnetriinu.
Mairi Mandel – südamega
tehtud vastutustundliku töö
eest Anna Haava nim Pala
koolis ja Pala lasteaias.
Kati Kirikal – pühendunud
ja südamega tehtud töö eest
sotsiaalpedagoogina Anna
Haava nim Pala koolis.
Natalia Kromonova – pikaajalise ja vastutustundliku
töö eest Kallaste lasteaed-põhikoolis.
Meeri Kondraševa – pühendunud ja kohusetundliku
töö eest Kallaste lasteaed-põhikoolis.
Aleksei Šlenduhhov – südamega tehtud töö eest Kallaste kooli ajaloo kogumisel,
kirjastamisel ja avaldamisel
ning innovaatiliste lahenduste
õppeprotsessi rakendamise
eest Kolkja lasteaed-põhikoolis.
Tatjana Lissova – silmapaistva ja tulemusliku noorte
kaasamise eest kooli arendustegevusse Kolkja lasteaed-põhikoolis.
Dairi Pärn – uuendusmeelse ning silmapaistva õppearenduse eest STEM-hariduses nii Alatskivil kui Euroopas.
KULTUURIVALDKOND
Aili Annast – pikaajalise
ja pühendunud töö eest raamatukoguhoidjana Alatskivi
raamatukogus.
Berit Petolai – kodupaiga
väärtustamise ning loodus- ja
inimhingemaastike luulelugu-

deks põimimise eest debüütkogus „Meoma ümisevad tuuled“.
Margit Kilter – Tubina
muuseumile särtsu sisse puhumise eest.
Eve Koort – koorilaulutraditsiooni hoidmise ning Juhan
Liivi nim Alatskivi kooli lastekoori tulemusliku ettevalmistamise eest XXVII laulupeoks
„Minu arm“.
Malle Weinrauch – rahvatantsutraditsiooni hoidmise
ning Pala naisrühma Keerutajad tulemusliku ettevalmistamise eest XX tantsupeoks
„Minu arm“.
Maire Jürgel – rahvatantsutraditsiooni hoidmise ning
Alatskivi naisrühma Kassikangas tulemusliku ettevalmistamise eest XX tantsupeoks
„Minu arm“.
Julia Tross – rahvatantsu
edendamise eest Alatskivi Lasteaias ning Ranna naisrühma
Lahe tulemusliku ettevalmistamise eest XX tantsupeoks
„Minu arm“.
Ergo-Hart Västrik – innuka ja silmapaistva töö eest
Kodavere Pärimuskeskuse
käivitamisel.
SPORDIVALDKONDA PANUSTAJAID
Koit Lellep – pikaajalise
panuse eest male- ja kabevõistluse kohtunikuna nii valla kui
Peipsi talimängudel.
Janno Tomson – pikaajalise panuse eest kalapüügivõistluse kohtunikuna nii valla kui
Peipsi talimängudel.

TERVISHOID JA SOTSIAALVALDKOND
Maria Skorohodova –
kauaaegse ja kohusetundliku

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et
kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi
võetakse vastu kuni 1. aprillini kell 16.30.
Taotlusi saab esitada kogukonna arengu
(Meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse
(Meede 2).
Toetust saavad taotleda avalikes huvides
tegutsevad mittetulundus-ühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku oma-

töö eest SA Peipsiveere Hooldusravikeskus.
Tatjana Pinnar – kauaaegse ja kohusetundliku töö
eest SA Peipsiveere Hooldusravikeskus.
Silvi Vaiknemets – pühendunud töö eest sotsiaalvaldkonnas.

ETTEVÕTLUS
Alo Vadi – ettevõtluse
edendamise eest Peipsiääre
vallas.

KOHALIKU ELU EDENDAJAD
Kaja Vaabel – tegusale
Vara Maanaiste Seltsi liikmele külaelu edendamise ning
kogukonna ühtekuuluvuse
tugevdamise eest.
Ave Tilgar – aktiivse tegutsemise eest Vara Maanaiste
Seltsi ürituste korraldamisel
ning külaelu edendamisel.
Vallo Madar – mitmekülgse panuse eest Vara Maanaiste
Seltsi ürituste elluviimisel ning
arvutialasel koolitusel.
KO H U S E T U N D L I K U D
TÖÖTAJAD
Natalja Laumets – heatujulise oleku ja uuenduslike retseptide toomise eest Alatskivi
kooliellu.
Maire Rajaste – kohusetundliku ja hooliva töö eest
Alatskivi lossis.
Anneli Soieva – kohusetundliku ja hooliva töö eest
Alatskivi lossis.
VAPITALDRIK
Tõnis Türna – Kodavere
kihelkonna ajaloo pikaajalise,
järjekindla ning pühendunud
uurimise, kogumise ja tutvustamise eest.

valitsuse üksus ega riik ning mille liikmetest
äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma Meede 1 projektile on 2 500 eurot ning Meede 2 projektile
4 000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne
määr on 10% projekti kogumaksumusest.
Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul,
kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.
Programmi taotlusvormid ja info leiate
Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt
www.tartumaa.ee.
Taotlused esitada aadressile
tol@tartumaa.ee.

29. veebruaril avati Kallaste hostel
Jaanuaris 2020. aastal asutas Peipsiääre Vallavalitsus
Sihtasutuse Kallaste Arendus, mille peamiseks eesmärgiks oli endise Kallaste
Lasteaed-Kool õpilaskodu
reorganiseerimine Kallaste
Hosteliks.
Esimene nõukogu koosolek toimus 13 jaanuaril.2020.
aastal, mil otsustati alustada
kergete kosmeetiliste ehitustööde ja koristamisega. Korda
said tehtud ja möbleeritud
teise korruse puhkeruum ja
kööginurk. Esimese korruse
toad koristati ja värskendati
ning lisati peeglid ja kapid, et
toad vastaksid hosteli nõuetele.
Kuna teisel korrusel elasid veel eelmisel õppeaastal
lapsed, vajavad sealsed toad
veidi suuremat renoveerimist
ja korrastamist enne, kui neid
on võimalik ööbimiseks pakkuda võrdväärselt esimese
korruse tubadega.
Hosteli ametlik avamine
toimus 29. veebruaril 2020.
aastal samaaegselt Kallaste
linna suurürituse Karakatit-

Hosteli avamine.
saga. Avamisel võtsid sõna
nõukogu liige ja Kallaste elanik Malle Hilpus ja nõukogu
esinaine Kadi Ploom. Punase
lindi lõikasid läbi Peipsiääre
vallavanem Aleksandr Širokov (kes on samuti SA Kallaste
Arendus nõukogu liige) ja
nõukogu esinaine Kadi Ploom.
Pärast avamistseremooniat
olid külastajad oodatud tordile ja kohvile ning hosteli uksed olid uudistamiseks avatud
ajavahemikus 10.00–12.00.
Hetkel on broneerimiseks
avatud 7 tuba ja apartement,

mis mahutavad kokku 23
inimest. Olemas ühine kööginurk ja puhkeruum. Mõlemal
korrusel 4 dušinurka ja 4
WC-d. Autoga liiklejatel on
võimalus kasutada suurt tasuta parklat.
Rohkem infot on leitavad
kodulehel kallastehostel.com
ja booking.com.
JEKATERINA TÕLNIKOVA
SA Kallaste Arendus
juhatuse liige

“Kodavere tüüruamat” aitab murrakuga
tutvust teha
10. märtsil esitleti Kodavere pärimuskeskuse emäkiäleõstal uhiuut “Kodavere
tüüruamatut”.
Praktilise murrakualase
õppematerjali järele hakati
küsima juba üsna varsti peale
“Kodavere uavitsa” ilmumist
viis aastat tagasi. Eks ühe
õige aabitsa juures võiks ikka
midagi töövihiku sarnast ka
olla. Võtsime selleks hea mitu
aastat hoogu, pidasime pikalt
nõu nii Pala kui Alatskivi kooliõpetajatega ning kogusime
ideid. Siinkohal suur tänu
kõigile kaasamõtlejatele, kelle
abi ja utsitamiseta me vaevalt
nii kaugele jõudnud oleks.
Tööraamatus vahelduvad lühikesed murdejutud
praktiliste harjutustega ning
rahvakommete tutvustustega. Lugemispalade autoriks
on Berit Petolai. Berit koos
allakirjutanuga koostas ka
harjutused ja grammatikaülesanded. Kõik tekstid tõlkis
Kodavere murrakusse keelejuht Eevi Treial. Tööraamatu
kujundas ning humoorikad
pildid joonistas Artur Kuus.
Tööraamat on üles ehitatud üsna sarnaselt koolis
kasutatavate töövihikutega.

Kodavere tüüruamatu koostajad (vasakult) Eevi Treial, Berit
Petolai, Mari Niitra.
Foto Reet Kruup
Keegi meist ei ole küll professionaalne metoodik, aga
muid õppematerjale eeskujuks võttes ning õpetajatelt
abi küsides püüdsime kokku
panna käepärase trükise.
Eeskätt näeme selles abilist kodumurraku tutvustamiseks eri vanuses lastele.
Päris väikesed koolijütsid
saavad teha nuputamis- ja
värvimisharjutusi, laulda ning
mõistatada. Suuremad saavad
juba tõsisemat “kiäleviänamist” harjutada. Küllap pakub
tööraamat avastamisrõõmu
täiskasvanutelegi.
“Kodavere tüüruamat” sai
teoks Peipsiveere pärimus-

Palju rõõmu väikesest asjast

Eelmise aasta lõpus tekkis
Koosa noorteklubil võimalus
endale soetada selline tore
vidin nagu pastamasin. On uskumatu, kui palju rõõmu meil
sellest väikesest masinast
olnud on. Masina võimalusi on
nautinud nii noorteka noored
kui ka kogukonna väärikamad. Kui noored valmistasid
rõõmuga spagette, siis päevakeskuses valmisid veidi
ambitsioonikamad ravioolid.

Pastamasina olemasolu andis
suuna ka Koosa rahvamajas
toimunud pidulikule sõbrapäeva õhtusöögile. Seekordne
õhtusöök oli inspireeritud just
Itaalia köögist ning pastamasin sai ka sel õhtul kõvasti
vatti.
MERLIN SOOARU

Kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

kultuuri toetusprogrammi
toel, tänu sellele plaanime
raamatuid tasuta jagada valla koolide õpilastele, aga ka
raamatukogudele ja noortekeskustele. Millal raamatud
lasteni jõuavad, on hetkel küll
keeruline öelda. Tööraamatu
soetamise soovist võib aga
jooksvalt teada anda telefonil
514 4851 või meilitsi info@
muusa.ee. Küll saame “Kodavere tüüruamatud” huvilisteni toimetatud!

MARI NIITRA

Liivi Muuseumi juhataja
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Koosa Lasteaed 45
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20. veebruaril möödus Koosa Lasteaia avamisest 45
aastat.
Aastal 1975 avati Koosa sovhoosi lastepäevakodu,
kus lasteaia algusaegadel käis
lasteaias üle 80 lapse ning
töötasid ka ööpäevased rühmad. Koosal on tegutsenud ka
lasteaed-algkool, kuid õpilaste
vähesuse tõttu kooli osa suleti
ning alates 2012. aastast töötame vaid lasteaiana ja kanname
nimetust Koosa Lasteaed.
Sünnipäevanädalal sai
näha avatud tegevusi ja tutvuda lasteaia elu ja oluga. Lasteaia sünnipäevahommikul jagati
tulijatele kommi ja õhtupoolikul vaadati saalis multifilmi

Eesti Vabaõhumuuseum, Tartu Säästva Renoveerimise
Infokeskus ja Muinsuskaitseamet kutsuvad taas üles
kaasa lööma puitakende hooldamise teavituspäevade
korraldamisel! Üle-eestiline aktsioon „Vaata vana akent!“
leiab sel korral aset 23.–24. mail 2020.

Koosa lasteaed.

Foto Kaja Sangernevo

ning söödi kringlit. Lisaks sai
iga laps koju minna värvilise
õhupalliga.
Pidu kutsetega külalistele
toimus meeldivas väikeses
seltskonnas. Vaadati laste esi-

nemist, meenutati möödunut
ja söödi torti. Täname kõiki pidulisi vahvate kingituste eest!
Lasteaia koridoris on välja
pandud lasteaia kroonikad ja

mängimisest rõõmu tunda. Oli
ju väljakuulutatud „Ringmängude päev“.
Mängude päeval osales
kokku 34 last ja nende tublid
õpetajad. Päev oli hästi mängutihe. Oli ringmänge, pillimängu,
paberitantsu, kingatantsu ja
palju teisi mänge. Isegi ühine
„Rütmipilliorkester“ sai vahva
ettekande.

Vahepeal muidugi sai kuulata õpetlikku, aga ka naljakat
muinasjuttu „Valge ja must“.
Ka kommisöömise paus oli
ettenähtud.
No,lustitud sai ikka tublisti!
Päeva viimase mänguga
saatsime kõik koos PÄIKESE
igasse kodusse.
Lapsed võtsid mängudepäevalt kaasa kiidukirja ja

pildid. Huvilistele jääb näitus
avatuks märtsi lõpuni.

KOOSA LASTEAIA PERE

Ringmängude päev Vara lasteaias Õnnetriinu
Mäng, mäng, mäng,
on väikese inimese töö.
Mäng on väikese inimese töö,
väga, väga, väga korralik töö.
26. veebruari ilusal lumisel hommikul kogunesid
Pala, Kolkja, Kallaste, Alatskivi, Koosa ja Vara lasteaedade
mänguhimulised lapsed Õnnetriinu lasteaeda, et üheskoos

vahva linnukese, millega saab
igaüks edasi siristada.
Minu tänu kõikidele, kes
ürituse korraldamisele kaasa
aitasid!
Hästi suur pai ja aitäh, vahvatele osalejatele!
KAIE KANGUR

muusikaõpetaja

Kontakt:
Aune Mark
Eesti Vabaõhumuuseumi koolitusprojektide spetsialist
aune.mark@evm.ee, tel 523 8397

Lõuna-Eesti koordinaator
Maria Helena Sõnajalg (Tartu SRIK Restaureerimiskeskus)
restaureerimiskeskus@srik.ee, tel 5551 1018

Kampaaniat korraldavad Eesti Vabaõhumuuseum, Muinsuskaitseamet ja Tartu Säästva Renoveerimise Infokeskus.
Eesti vanade akende päev on inspiratsiooni saanud rootslaste
igakevadisest akende restaureerimise päevast.

Veebruar-märts Pala lasteaias
Lasteaias on tasapisi kujunenud traditsiooniks Tartu
Loodusmuuseumi külastus
vanema rühma lastega. Lapsed nägid, kuulsid ja said
teadmisi nii suuremate kui ka
väiksemate loomade kohta.
Lumeta tavel on metsloomadel natuke kergem metsas
toitu muretseda, kuid lapsed
andsid sellelgi talvel oma panuse meie kodukandi metsloomade toidulaua rikastamiseks.
Veebruari algul käisime
REKY etendust “Kriimsilma
talvetembud“ vaatamas, mis
andis lastele inspiratsiooni
ning teadmisi vingepussidest,
mida ainult talvel lumega teha
saab.
19. veebruaril toimusid
lasteaias üheaegselt nii vastlapäeva pidamine kui talvine
spordipäev. Lund meil ei olnud, seepärast oli meie leidlik
liikumisõpetaja Killu kogu
oma fantaasiapagasi avanud
võimlas, kus toimusid vahvad
võistlused eriefekte kasutadades. Eriti meeldis lastele päris
lamba naha peal liu laskmine.
Vanem rühm sai võimaluse
õigel vastalapäeval käia Kallaste lasteaias maslenitsal, kus
saadeti pidulikult talv minema.
Kui senini meil lund maha polnud tulnudki, siis üllatuseks
saabus talvelumi just järmisel
päeval peale maslenitsat. Õnneks saime poolteist nädalat
lasteaia õuel lund nautida.
Koolivaheaeg oli sel korral
väga toimekas ja aktiivne, sest
26. veebruaril oli vanem rühm
oodatud Vara lasteaeda muusikaliste mängude päevale. Päev
oli täis lusti ja muusikat.

Iga päev jääb vanu puitaknaid vähemaks. Iga äravisatud
aknaga kaob aga tükike ajaloost ja kohalikust ehituskunsti traditsioonist. Isegi saja-aastase puitakna saab korda teha nii, et
see näeb välja värske ja peab vastu veel sada aastat. Ülemaalise
aknapäevaga soovivad korraldajad juhtida tähelepanu vanade
akende väärtustele ja rõhutada, et ka vana puitaken võib olla
praktiline ja energiatõhus. Eelmisel aastal toimus esmakordse
üleskutse raames üle Eesti 36 üritust.
Kui ka Sul on soov sel aastal akende aktsioonis kaasa lüüa
ja teha oma kandis näiteks akende hooldamise ja taastamise
teabepäev või töötuba, korraldada vanade akende teemaline
joonistuste või fotode võistlus või üles panna raamatukogus
vastava erialakirjanduse näitus, siis pane meile kirja toimumise koha aadress, infot toimuva sisu kohta ning korraldaja
kontaktandmed. Võtame Sinuga peatselt ühendust!
Tule, anname koos vanadele akendele uue elu!

Politsei töö tutvustamine
Vara põhikoolis
Neljapäeval, 5.
märtsil käisid
Vara põhikoolis
enda ja korrakaitse tööd tutvustamas LõunaEesti kiirreageerija ja märulipolitseinik.

Sõbrapäeval liitusid keskmine ja vanem rühm ka sel
aastal Räpina aiandsukooli
projektiga. Sel aastal asusime
siis herneid kasvatama. Tänaseks on hernetaimed tärganud
ning kasvanud juba 15 cm pikkuseks. Aegajalt me mõõdame
nende pikkust, võrdleme neid
omavahel, väetame ning saadame mõõdetud tulemused
Räpinasse.
Üks vahva kinoelamus oli
meil ka. Me käisime vaatamas
„Sipsikut“. Lastele meeldis film.
Mõned võrdlesid end Anuga,
mõned samastusid Mardiga.
Märtsi algul, naistepäeva
paiku, on meie lasteaias alati
olnud ja on ka edaspidi eriti
tore päev – see on vanavanemate päev. Sel päeval on
meie lasteaed avatud kõigile
vanaemadele – vanaisadele, et
tänada neid selle eest, et nad
meil olemas on.
TIINA KARU

Fotode autor Agnes Kivirand

Noormehed
rääkisid enda töö
olemusest, tutvustasid varustust,
demonstreerisid
võtteid ning varustuse tugevust,
näitasid videoid
Eestis toimunud Õpilased politsei varustusega tutvumas.
rahutusest ja viFoto Hanna-Mary Kägra
deoklippe tööpäeuurisid, kui palju tuleb politvast antud elukutseil ette tulistamist ja pihta
se paremaks mõistmiseks.
Loengud toimusid kahes saamist; kas politseikoerad
vahetuses, 1.–4. klass ja 5.–6. leiavad metsast üles pätte,
klass ning vastavalt vanuse- kui seal liiguvad ka oravad
grupile vormisid korrakaits- ja muud loomad; kui palju
jad oma juttu, et kõigil oleks politsei teenib ja palju muud.
põnev kuulata ning tähelepa- Peale loenguosa said lapsed
nu ei hajuks. Kui väiksemale varustust ka selga proovida
grupile tutvustati pikemalt ja katsuda.
Elevust jätkus nii loengu
varustust, siis suurematele
räägiti rohkem ka elukutse ja varustusega tutvumise
õppimise ja kvalifitseerumise ajal kui ka hiljem vahetunnis.
võimalustest erinevates kor- Vara põhikool tänab noormehi põneva loengu eest!
rakaitsevaldkondades.
Lastel tekkis palju küsiHANNA-MARY KÄGRA
musi, millele noormehed lahVara põhikooli õpetaja
kelt vastuseid andsid. Lapsed
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Me elame, me õpime, me kasvame!
Olles vastu võtnud uue, 2020.
aasta, asusid Kallaste kooli
õpilased taas õppetöö kallale. Klassiväline tegevus aga
algas vanemate laste sõiduga
Ida-Virumaale, Päite loomaparki, mida kutsutakse ka
Noa Laevaks, sest seal tegeldakse nii kodu- kui metsloomade päästmisega.
Meie praeguses julmas maailmas on äärmiselt oluline õpetada lastele kaastunnet, võimet
tunda võõrast valu ja omadust
mitte kõndida mööda võõrast
murest. Nii panidki meie lapsed
oma mobiiltelefonid taskutesse,
silitasid hobuseid, kitsi, koeri,
pesukarusid ning teisi suuremaid ja väiksemaid loomi,
kostitasid neid ning kuulasid lugusid varjupaiga elanike kohta.
Selle sõidu eest kuuluvad
eraldi tänusõnad abivallavanem Peeter Kiurule!

Iga-aastane haridusmess
Intellektika oli tänavu meie
üheksanda klassi õpilastele
veelgi mastaapsem ja huvitavam. Kahes suures saalis tutvustasid oma töid ja tegemisi
õppeasutused, organisatsioonid ja ametiasutused. Igal õpilasel oli võimalik midagi endale
tulevikuks välja vaadata.
14. veebruaril käis grupp
meie noori Alatskivi lossis sõbrapäeva ballil, misjärel nenditi,
et meil tasuks eesti noortelt
tantsimist ja lõbutsemist õppida!
Meie riigi iseseisvuspäeva
auks võtsid vanemad õpilased
osa viktoriinist Kolkja koolis,
nooremad aga õnnitlesid Eestimaad oma kodukoolis. Talve,
mis ikkagi meie juurest läbi
astus, ärasaatmise koos pliinide ja mängudega, korraldasid
1. märtsil meie lastele noortekeskus ning suurepärased
aktiivsed mehed Aleksandr

Ušakov ja Oleg Bõstrov. Valmistudes tähistama 8. märtsi
naistepäeva, külastasid 1.–5.
klasside õpilased Irina Širokova präänikute meistrituba,
kus valmistasid kingitusi oma
emadele. Millised ilusad suured, uhkelt kaunistatud ja soliidsetes pakendites präänikud
lapsed meistriklassis valmistasid! Aitäh präänikumajakese
perenaisele!
Üritused ja väljasõidud on
lastele huvitavad, kuid peamine
kohustus on ikkagi õppimine,
ja seetõttu sooviks kiita meie
õpilasi, kes olümpiaadidest
osa võtsid. Väga väärikalt tõusid bioloogiaolümpiaadil esile
kolm meie üheksanda klassi
õpilast – Snežana Šlenduhova,
Sten Mölder ja Ksenija Ljapistova. Samal ajal saavutas Boriss
Katšalov (7. klass) matemaatikaolümpiaadil 44 osaleja
hulgas 10. koha! Vaat sellised
tublid õpilased!

Plaanid kolmandaks trimestriks on meil suured: ootame külla planetaariumi, koguneme 27. märtsil Kolkjasse
vaatama etendust, tähistamaks
teatripäeva, loodame hästi nalja
teha ja naerda naljapäeval ning
valmistume väärikalt tähistama
traditsioonilist Peipsi järve
päeva. Lisaks sellele läheneb
aeg valmistada ette ja kaitsta
loomingulisi töid, nagu ka aeg
ekskursioonideks. Ja kohe on
käes ka emadepäev, lastekaitsepäev, kauaoodatud viimane
koolikell 9. juunil ja 9. klassi
lõpuaktus 12. juunil.
Nagu näha, on meie lastel tegevust ja meelelahutust
küllaga ning samal ajal on ju
tarvis veel hästi õppida! Kuid
peagi hakkab päike soojemalt
paistma, meie ümber hakkab
lõhnama kevade järgi ja jõudu
jätkub kõigeks. Kui vaid soovi
on!
IRINA BEREŽNAJA

VALLA RAAMATUKOGUDES

Kolkja raamatukogu sai uue kuue
Eriolukorrast
TEADAANNE!
raamatukogudes
Seoses praeguse eriolukorraga riigis on korraldatud
ümber Peipsiääre valla raamatukogude lugejateenindus.
16.03–27.03 on raamatukogud lugejatele suletud, edasist
infot jagame sotsiaalmeedias
ja raamatukoguhoidjate vahendusel. Vajadusel saab raamatuid
tellida e-maili ja telefoni teel,

Head Lasteraamatupäeva konkursist osavõtjad!
Seoses tekkinud eriolukorraga jääb ära
2. aprillile planeeritud lasteraamatupäev
Vara kogukonnakeskuses.

võttes ühendust oma kohaliku
raamatukoguga. Raamatute
kontaktivaba kättesaamine toimub vastastikusel kokkuleppel
raamatukogutöötajaga.

Esialgse plaani kohaselt lükkame selle oktoobrisse
(enne koolivaheaega, täpsustame jooksvalt kuupäeva). Kui
aga kellelgi tekib veel soov saata oma töid konkursile, siis
ootame neid 10. maini (pikendasime kuupäeva, et lapsed
saaksid kodus oldud aega loometööga sisustada). Töid võib
saata jätkuvalt juba varem välja kuulutatud aadressidele
ning joonistusi viia kohalikku raamatukokku.

SIRJE LEINI

Peipsiääre Valla
Keskraamatukogu
direktor
infotelefon 526 8065

PEIPSIÄÄRE VALLA KESKRAAMATUKOGU

Hiina kalendri järgi dab Maarika Kaja. Raa- keskraamatukogu töötaEmakeelepäev
Koosaon raamatukogus
valge metallroti aasta al- matukogu
lugejatele jad.
gas Kolkja raamatukogus
Kuna emakeelepäev sattus
rõõmsa
sündmusega.
sellel aastal
laupäevale,Piksiis
ka
aega
remondis
olnud
tähistasime seda päevake
raamatukogu
avas uksed
varem ehk kõmisevalt
kõlaval lugejatele.
kolmeteistkümnendal
oma
Uuenenud
reedel. Emakeeltsai
saabka
au uue
sees
raamatukogu
hoida ja pühitseda
ka tasatöötaja.
Lugejaid teeninsematel toonidel ning kuna
praegune üldine olukord ei
soosigi suursuguseid rahvakogunemisi, siis sobis väike
hubane
hommikupoolik
lasKoosa
raamatukogus
teaialaste seltsis raamatutoimuvad Raamatukogu
kokku nagu valatult.

avatud igal tööpäeval kella
üheksast neljani. Avamisele olid tulnud kohalikud
raamatusõbrad ja kolleegid valla raamatukogudest. Häid soove edastasid
vallavalitsus ja Tartumaa

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

Raamatukogu Reeded
Reeded, mil lapsed on
hommikuti
üheksaks
Alustusekskella
tegime
natuke
oodatud
raamatukokku
juttu Kristjan Jaagust ja tema
juttude ettelugemist
kuulegendaarsetest
kulgemistest
ning
Rääkisime
lamakirjatöödest.
ja mängima.
Koos
meie
emakeele rikkusest
ja
lasteaialastega
võtame
sellest,
kui
palju
erinevaid
sõnu
osa ka Eesti rahvajutu aasmeil näiteks loodushelide edasi
tast, mille jooksul tutvume
andmiseks on.
rahvajuttude
kullavaraSellest inspireerituna katmuga, koos
loeme
kooskirjeldada
lugusid
susime
lastega
ja
korraldame
temaatilisi
võimalikult paljude iselootegevusi. Jaanuaris
lugesimustavate
sõnadega tuule
ja
putukate
hääli. „Marjakobar
me raamatut
korralja Kuna
teisiajakiri
setu Täheke
muinasjutdab
just
praegu,
emakeelekuul,
te”, veebruarikuus uuriühe toreda võistluse, kus tuleb
me lähemalt kogumikku
välja mõelda trikiga sõnu ja
„Puujalaga katk”. Lisaks
lauseid, mis oleksid parajad
järgime lasteaia
õppekeeleväänajad,
siis häälestaprogrammi ning ühildame
Raamatukogu Reedeid

Emakeelepäeva luulelugejad.
sime end tasapisi ka sellele
Meie reedese kogunemise
lainele, et Tähekese võistlusest kõige ilusamaks osaks oli aga
osa võtta…
see, et tublid lapsed olid õppiLasime lastel valida ka ees- nud pähe luuletused, mille nad
tikeelseid sõnu, mis neile mil- raamatukogus ette kandsid.
legipoolest kõige meelepäraseSiinkohal suur tänu ja kiitus
mad või südamelähedasemad lasteaiaõpetajatele ja lapsevaon. Kõlasid sellised sõnad nagu nematele, kes olid luuletuste
Lapsed tutvumas raamatukogu tööga.
Foto Agneta Tappo
pööriöö, vikerkaar, porgand, õppimise juures lastele abiks
lugemise
vällasteaia nädalateemadega.
mullamutt,
maasikas, vihma- kirjanduse
– kõlasid lood
pööripäevast,
uss,
hunt.
Igaühele midagi!
kodust, loodusest
oleme jakanaerust.
koos
Kuna
Tartumaa
raama- jakutse,
Need, kespüüdnud
on ise kordrõhku
luulet
tukogudes on sel aastal lastega

toimumas Põhjamaade

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. Foto autor Berit Petolai
Kutsume ka teisi lugevaljul hääle publikule esitanud,
jaid
ühinema sellel aastal
teavad küllap seda, et see polegi
toimuvate
lugemise
väljateab mis kerge
ülesanne.
Seda
kutsetega:
„Eesti
rahvajusuurem kiitus väikestele trutu
aasta, väljakutse
baduuridele,
kes oma11x11”
esitused
vapralt
välja kandsid.
ja
„Lugemine
ühendab:
Elagu emakeel,
elagu luule
Lugemissild
Tartumaalt
ja
elagu
noored
keelesõbrad!
Põhjamaadesse”. Infot saate kohalikest raamatukoBERIT PETOLAI
gudest.
Koosa raamatukogu
Berit Petolai

Tartumaa Omavalitsuste
Liit võtab vastu eeltaotlusi
Peipsiveere programmi
2020. aasta tegevuskava
koostamiseks.
Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa
Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna
elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades
kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna
turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja
mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist
arengupotentsiaali.

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

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas
tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused,
kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema
PEIPSIÄÄRE
TEATAJA•nr 2• Veebruar 2020
põhikirjalistele
eesmärkidele.

Tähtsad numbrid
Õnnetriinu lasteaias
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Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud
16. märtsist kuni 20. aprillini 2020. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste
Liidu kodulehel www.tartumaa.ee.
Lisainfo
Tartumaa Omavalitsuste Liidu
peaspetsialist Heili Uuk,
tel 730 5216, 58862500,
e-aadress heili.uuk@tartumaa.ee.

Lumest lumele 112.

Foto Katrin Kadaste

Pikk ja pime talveaeg soosib säravaid tegusid ning
Õnnetriinu lasteaiapere otsustas võtta osa häirekeskuse korraldatud põnevast konkursist. Fotokonkurss
Korstnapühkija
Marko
„Lumest lumele 112“ toimus
rahvusvahelise
112 päeva
Mesi
puhastab
Teie
raames, mida tähistati 11. veebruaril. Päeva eesmärk oli
kodu korstnad ja
teadvustada hädaabinumbrit, millelt saab appi kutsuda
küttekolded.
politseid, päästeametit või meedikuid. Konkursist osaVajadusel
võtjatel tuli välja mõelda, kuidas
efektsemalt kujutada
küttekollete
remont Ideaalis
hädaabinumbrit 112 ja see fotona jäädvustada.
ja puhastusluukide
oleks võinud numbri kujutamiseks kasutada lund, kuna
vahetamine.
aga sel aastal ilm seda paraku ei soosinud, olid oodatud
ka kõik muud loomingulised
lahendused.
Tel 5805
0201.Lume puudumisel
ja ühiste
mõttetalgute tulemusena tekkis idee
E-post:
info@korstnapuhkimine.ee
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
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Tähistades vastlapäeva tervitame ka
kevadet
Suur on vene hing ning
pidu nõuab tema suurt ja
suurejoonelist. Nii kirjutab rahvapärimuski meile
ette tähistada vastlanädalat (vene traditsioonis võinädal, maslenitsa) seitse
päeva. Perenaised praevad
kogu nädala vältel pliine –
kõige tähtsamat peorooga –,
võtavad oma kodus vastu
külalisi või lähevad ise koos
peredega külla sugulastele
ja tuttavatele.
Juba väljakujunenud tava
kohaselt võtab Kolkja Rahvamaja suure vastla ajal vastu külalisi. Käesoleval aastal
esitlesid kohalikud isetegevuslased mininäidendit Lumemehest (Natalja Kuznetsova),
kes on otsustanud röövida
vastlapüha ja takistada kevade
saabumist, et pikendada oma
lühikest eluiga. Oma mustavõitu ettevõtmisteks on ta
endale appi kutsunud tegelasi
rahvamuinasjuttudest – nõiamoori Baaba-Jagaa (Natalja
Rästas), Kikimoori (Natalja
Dubinina) ja Metsavana (Anna
Krehhova).
Kuid lahke Muinasjutuvestja (Larissa Filippova) jutustas loo nõnda, et hea võitis kurja. Kartmatu Ivanuška
(Marina Lõsak) ja tema õeke
Aljonuška (Natalja Rästas)
suutsid vastlapüha tagasi tuua
ning koos skomorohhiga (Inna
Plemjanova) jätkati kärarikast
ja ülemeelikut pidu. Seal võis

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
JÄTKAB Alatskivi kooliga seotud
mälestuste kogumisega hariduselu
mälestusteraamatu väljaandmiseks
Kutsume kõiki vilistlasi ja õpetajaid jagama oma mälestusi
kooliajast, andes võimaluse jäädvustada need mälestusteraamatusse (ilmub 2021. a)

Mälestusi ja fotosid ootame
hiljemalt 30. aprilliks 2020
e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee
või kooli kantseleis aadressil
Kooli 1, Alatskivi alevik, Tartumaa.

Muinasjutuvestja (L. Filippova) ja Lumemees (N. Kuznetsova).
igaüks võistelda lõbusates
mängudes, saada kingitusi
ning ikka ja jälle lasta hea
maitsta pliinidel ja pirukatel,
mille olid meile kooli köögis
valmistanud Larissa Filippova
ja Ljudmila Katina.
Etenduse rahvalikku iseloomu toetas kooli laulukoor
eesotsas juhendaja Marina
Avdejevaga. Esitamisele tulid
traditsioonilised vastlalau-

lud ja kevadele pühendatud
laulud.
Olles jätnud hüvasti talvega ja astudes kalendrikevadesse, tervitame me ju ka esimest
kevadist püha – rahvusvahelist
naistepäeva. 8. märtsi eelõhtul
toimus Kolkja Rahvamajas
peoõhtu „Armsatele naistele”. Meie peo külalised olid
lauljad Jelena Kovostjanova
ja Rafael Narvast, keda publik

Foto autor Svetlana Buinitskaja

soojalt vastu võttis. Muusika
ei vaikinud kuni kella kolmeni
öösel (DJ rollis oli Grigori Grigorov). Lisaks oli kavas mitmeid
konkursse ja tantsuplokid,
olid lilled ja armsate naiste
naeratused.
Nii tervitati kevadet Kolkja
Rahvamajas.
SVETLANA PODGORNAJA

Talvine kingitus
Valmistumine Kallaste traditsiooniliseks talviseks
laadaks ja karakatitsate ehk
suurte ratastega isemeisterdatud autode peoks kutsus
tänavu esile nii üllatust kui
naeru – mis karakatitsad ja
mis talvepidu, kui talv meieni jõudnudki pole!
Lume täielik puudumine,
jäävaba järv ja garaažides
seisvad karakatitsad – see oli
see, milline oli meie tegelikkus jaanuaris ja veebruaris.
Kuid meie kultuurielu vedaja
Jekaterina Tõlnikova säilitas
olümposlikult kõigutamatu
rahu. Kui on traditsioon, siis
nii ongi!
Riputati üles plakatid,
telliti medalid ja diplomid,
kauplejad olid laadale registreerunud. Ja juhtuski väikene
ime – kolm päeva enne üritust
sadas maha lumi! Sõna otseses
mõttes astus talv meie juurest
veidikeseks läbi ning Kallaste
tänavaile hakkasid ilmuma
lumesaanid ja karakatitsad.
Aitäh meie vapratele meestele, kes ei pidanud paljuks
seda juba kuulsust kogunud
ebatavalist tehnikat garaažidest välja ajada, käivitada,
korrasolekut kontrollida ja peo

7

Karaka�tsa 2020.
ajaks välja tuua. Iga omanik
sai mälestusmedali, diplomi
ja kingituse. Aleksandr Akifjev
osutus aga eriti õnnelikuks,
kui võitis peaauhinnaks olnud
spetsiaalse telgi talviseks kalapüügiks.
Rõõmustades lume ja ilusa
ilma üle, käis meie peol üsna
palju külalisi. Nii nemad kui
kui linnaelanikud lasid hea
maitsta traditsioonilisel Peipsi järve saagist valmistatud
uhhaal, mille oli keetnud meie

Foto Gerly Soieva

kohalik kokk Kristina Feklistova, maiustasid keedetud
suhkruga, mida pakkus Aili Kivisaar, kes on meister iga asja
peale, ja tegid vajalikud ostud.
Lisaks vaadati kontserti,
kus esinesid kohalikud artistid
Andrei Kereketkin, Dansehall
(Kolkja-Kallaste), ansamblid
Krasnogorotška ja Bõlitsa ning
laulja otse pealinnast, Artjom
Savitski.
Pidulik talvepäev möödus kärarikkalt ja rõõmsalt,

keskpäeval hakkasid väsinud
külalised kodu poole tagasi
sõitma, kiirustamata lahkusid
ka kohalikud. Siiski jätkus
nii mõnelgi jõudu ning õhtul
mürtsus muusika meie diskol, mida vedas DJ Grigori
Grigorov.
Tuleb lihtsalt uskuda imedesse ja kõik õnnestub!
IRINA BEREŽNAJA

Mälestusi võib kirjutada näiteks:
• koolipõlve juhtumistest, mida ikka veel meenutate;
• koolist saadud tarkusest, mis Sind elus on aidanud;
• koolis kogetud raskustest ja eduelamustest;
• koolimajast, õpetajatest, õppimisest, koolikorrast,
huvitegevusest, sõpradest jm.
Täiendavat infot saab Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli
sekretärilt Piret Kaurilt
tel 5344 5581 või e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee
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Spordiklubi Juku käsipallipoistel jäi Eesti
meistrivõistluste I etapil võiduarve veel avamata
Nädalavahetusel 22.–23.
veebruaril osalesid Alatskivi spordiklubi Juku käsipallipoisid D-vanuseklassis
2007 ja hiljem sündinute
võistkonnaga 2020 Eesti
meistrivõistluste I liiga esimesel etapil Põlvas.
Tänu karikavõistluste
viiendale kohale mängiti Eesti
meistrivõistlustel just esiliigas
ning Põlvas mängiti kokku neli
mängu. Võistkonna avamäng
kaotati kindlalt 19 : 33 HC
Kehra eakaaslastele. Teises
mängus küll mängupilt paranes, aga võiduks selleks siiski
ei piisanud ning HC Pärnu/
Paikuse võistkonnale kaotati
17 : 21.
Teine mängupäev algas
sarnaselt esimesele, kus päeva
avamängus kaotati 9 : 20 HC
Tallinn/Mustamäe võistkonnale ning päeva teises mängus
ei saadud vastu ka tugevale
Põlva spordikooli võistkonnale ning meistrivõistluste
liidrile kaotati 14 : 32.
Nelja kaotusega jätkatakse
Eesti meistrivõistluste teisel

Kolkja põhikooli maadlejad õpilaste meistrivõistlustel.

SK Juku käsipall 22.–23.02. I etapp Põlvas.
etapil mänge 5. kohalt. Teine
etapp toimub 23.–24. mai
Viimsis.
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnas 2020. aasta kä-

sipalli Eesti meistrivõistluste
esimesel etapil mängisid Alvar
Must, Uku Suursild, Mairold
Nikitkin, Martin Nikitkin, Kaur
Kruusaauk, Venriko Vulf, Mat-

Foto Priit Allikivi

hias Alois Katsan ja Kristjan
Punder.
PRIIT ALLIKIVI

sporditööspetsialist

Spordiklubi Juku indiaca segavõistkond lõpetas
Eesti meistrivõistluste põhiturniiri III kohaga

Kolkja lLasteaed-põhikooli õpilased osalesid kahel nädalavahetusel Tartumaa ja Eesti meistrivõistlustel.
29. veebruaril osaleti koolinoorte kreeka-rooma maadluses
Lähtel ning oma kehakaaludes saavutasid esikolmiku kohti
German Opikov, Nikita Kozlov, Kevin Opikov, Aliaksandr Kisljak,
Artjom Kozlov, Valerja Rästas. Kokkuvõttes andsid õpilaste kõrged kohapunktid Tartu maakonna 2020. a koolinoorte meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses Kolkja lasteaed-põhikoolile
37 punktiga II koha. Kokku osales Tartumaa meistrivõistlustel
16 koolivõistkonda.
29. veebruaril osalesid spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad omakorda Viljandis Eesti meistrivõistlustel õpilastele, kus
pronksmedalid maadlesid oma kaalukategoorias Eesti meistrivõistlustel välja Melania Filippova ning Valerja Rästas.
PRIIT ALLIKIVI

Indiaca 2020 Eesti meistrivõistluste II etapp toimus
7.–8. märtsil Suure-Jaanis.
Esimesel võistluspäeval
– laupäeval – olid võistlustules segavõistkonnad, kus
osales ka spordiklubi Juku
esindus.
Kokku mängis esimesel
päeval mänguväljakutel seitse segavõistkonda. Alatskivi
spordiklubi Juku indiacavõistkonnal oli tabelis I etapilt 8
punkti ning mänge Suure-Jaanis alustati 4. kohalt.
II etapil mängiti edukamalt kui sügisesel etapil ning
koguda õnnestus viis võitu
ning ainus mäng kaotati 1 : 2
Põlva Telia segavõistkonnale.
Antud tulemused andsid lõpptabelis võrdsete punktidega
ÜGSK-ga II ja III koha jagamise, kuid SK Juku jäi Ülenurmele alla geimipunktidega ning
leppis kolmanda tabelireaga.
Poolfinaalides kohtuvad
kodus-võõrsil süsteemis antud võistkonnad uuesti ning
paari võitja mängib aprillikuus meistritiitli peale ning

Kolkja Lasteaed-Põhikooli
ja SK Peipsiäärsed õpilased
saavutasid esikolmiku kohti
nii Tartumaa kui ka Eesti
meistrivõistlustel

sporditööspetsialist

Peipsiääre valla maadlejad
saavutasid Tartumaa
talimängudel esikoha

SK Juku 2020EMV II etapp 07.03.2020.
paari kaotaja mängib pronksmedalitele.
Spordiklubi Juku mängib
käesoleva aasta Eesti meistri-

AT MAAGRUPP OÜ teeb järgmisi töid
* pinnase planeerimistööd
* tiikide - kraavide kaevamine, kaldakindlustus maakividega, kuivenduskraavid
* teede ja platside ehitus
* kaabli-, vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevamine
Lisainfo tel +372 521 7945 Alo Vadi
alo.maagrupp@gmail.com

võistlustel koosseisus Martin
Vahi, Alari Ainsoo, Meelis Kall,
Hendrik Rikand, Kaupo Mets,

Foto Maarika Jaguson

Maarja Ainsoo, Gerda Gross
thal, Kadri Viil ja Mariliis Trei.
PRIIT ALLIKIVI
sporditööspetsialist

Peipsiääre valla maadlead saavutasid esikoha.
Spordiklubi Peipsiäärsed ja maadlusklubi Koosa maadlejad
osalesid 8. märtsil Luunjas Tartumaa talimängude raames
Peipsiääre valla koosseisus 2020. aasta Tartumaa meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses ja naistemaadluses.
Kreeka-rooma maadluses saavutasid oma kaalukategoorias
esikohad Nikita Kozlov ja Aliaksander Kisljak (SK Peipsiäärsed)
ning pronksmedali maadlesid välja Markus Kasik (SK Peipsiäärsed) ja Kris-Henri Koord (MK Koosa). Naistemaadluses olid oma
kaalukategooriate meistrid Valeria Šeffer, Alisa Buinitska, Milana
Murova ja Ksenia Kulak (kõik SK Peipsiäärsed).
Mõlema klubi noored maadlejad aitasid Peipsiääre valla
koondvõistkonnal kreeka-rooma maadluses teenida 44 punktiga
III koha ning naistemaadluses 81 punktiga I koha.
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee
PRIIT ALLIKIVI
sporditööspetsialist
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Февральское заседание волостного совета Пейпсияэре
состоялось 26 февраля в Народном доме Колкья.
В повестку дня было включено 7 пунктов:
• Волостной совет утвердил бюджет волости Пейпсияэре
на 2020 год, в котором предусмотрены доходы и расходы
от основной деятельности в размере 8 174 635 евро.
• Кандидатуру Свена Сярка утвердили в качестве члена
постоянной бюджетной комиссии, действующей при волостном совете. В настоящий момент комиссия состоит
из 9 человек.
• Утверждена детальная планировка земельного участка
Астангу в деревне Пуси.
• Волостной совет принял решение об отчуждении однокомнатной квартиры, расположенной в доме «Элулынг»
в деревне Кооза.
• Решением волостного совета введено в действие постановление «Порядок формирования и регламент работы
попечительских советов образовательных учреждений
волости Пейпсияэре».
• Волостной совет принял решение о внесении списка волостных проектов в План действий в рамках Стратегии
развития Тартуского уезда на 2020–2023 гг. в порядке первоочерёдности: 1) развитие трёх культур туристического
региона «Луковый путь»; 2) развитие Алатскивиского
центра здоровья; 3) строительство футбольного стадиона
в Калласте.
• В качестве информационного пункта повестки дня волостной совет обсудил тему развития Алатскивиского
центра здоровья.
Со всеми материалами заседания волостного совета можно
ознакомиться на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Социальный отдел Волостной
управы просит при
возможности подавать
заявления через электронную
почту vald@peipsivald.ee, по
телефону (+372) 502 5231 или
оставить заявление в
почтовом ящике у входа в
здание Волостного
управления.
Волостное управление просит
посещать социальный отдел
только по крайней
необходимости.

2)
37
(+
0
73
70
23

В Волостном управлении и центрах
услуг Пейпсияэре
приостанавливается прием граждан!
Людей обслуживают по телефону и
через электронную почту или можно
оставить заявление в почтовом
ящике у входа в здание Волостного
управления.
Волостное управление просит
регистрироваться на личный прием
только по крайней необходимости.

vald@peipsivald.ee
www.peipsivald.ee

Чрезвычайное положение в Эстонии
Правительство ЭР провозгласило 12 марта
чрезвычайное положение в связи с пандемией
коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19,
и вызванной ею опасностью инфицирования в
Эстонии.
Чрезвычайное положение провозглашено, чтобы
воспрепятствовать распространению вируса. Правительство решило запретить
общественные собрания и
перевести школы на дистанционное обучение, ввело
санитарный контроль на
границе и закрыло культурные учреждения до 1 мая
включительно. Чрезвычайное положение позволяет
вводить особое управление
чрезвычайным положением.
Для решения проблем, для
борьбы с которыми было
введено чрезвычайное положение, была сформирована
правительственная комиссия, которую возглавляет
премьер-министр. Чрезвычайное положение действует
до 1 мая включительно, если
правительство не решит
иначе.
Чтобы помочь замедлить
распространение вируса,
важно следовать распоряжениям правительства и
других ведомств. Ведя себя
ответственно, вы тем самым
защищаете себя, своих близких и людей с ослабленной
иммунной системой, например, пожилых и хронических
больных.
Правительство благодарит всех людей, учреждения
и организации, выполняющие указания правительства
и помогающие нуждающимся
в помощи. Правительство
разрабатывает решения, помогающие минимизировать
влияние удаленной работы и
временного закрытия учреждений на экономику.
Почему в Эстонии действует чрезвычайное положение и что это означает?
12 марта 2020 года правительство создало правительственную комиссию для
решения проблем здравоох-

Телефон: (+372) 730 2370
Электронная почта:
vald@peipsivald.ee
www.peipsivald.ee

Телефон: (+372) 730 2370
Электронная почта:
vald@peipsivald.ee
www.peipsivald.ee
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ранения и экономики, связанных распространенияем
коронавируса, и впервые после восстановления независимости Эстонии объявило
чрезвычайное положение.
Чрезвычайное положение
объявлено с целью предотвратить распространение
вируса.
Цели правительства:
•Предотвратить дальнейшее распространение
COVID-19 в Эстонии из-за ее
пределов.
•П р е д о т в р а т и т ь л о кальное распространение
COVID-19 в Эстонии.
•Обеспечить способность
системы здравоохранения
контролировать и лечить
COVID-19.
•Предотвратить панику
в обществе и повысить осведомленность людей о предотвращении распространения и
лечении COVID-19.
•Обеспечить жителей
возможностями справиться
с косвенными последствиями COVID-19.
•Обеспечить нормальное
функционирование экономики Эстонии.

Какие меры возможно использовать во время
чрезвычайного положения
для решения корона-кризиса?
Наиболее важные меры,
которые в чрезвычайном
положении возможно дополнительно применять для
решения корона-кризиса:
•Возможно ввести запрет
на пребывание в том или
ином месте/территории и
другие ограничения свободы передвижения. Можно
обязать человека покинуть
район чрезвычайного положения или его часть, а также
можно запретить человеку
находиться в районе чрезвычайного положения или его
части.

•Возможно ввести ограничения на проведение публичных собраний и публичных мероприятий. Чрезвычайное положение позволяет
ограничивать публичные
собрания и публичные мероприятия в зоне чрезвычайного положения.
•Если причиной изменения государственного бюджета или принятия дополнительного бюджета является
чрезвычайное положение, то
сроки, указанные в Законе о
государственном бюджете,
не применяются к внесению
поправок в Закон о государственном бюджете или
инициированию проекта
дополнительного бюджета.
•Также для покрытия
расходов может быть использован стабилизационный
резервный фонд.
Чтобы помочь предотвратить распространение
вируса, важно подчиняться
распоряжениям правительства и других органов власти. Правительство решило
запретить общественные
собрания и перевести школы
на дистанционное обучение,
ввело санитарный контроль
на границе и закрыло культурные и спортивные объекты до 1 мая 2020 года.

Почему нужно бороться
с вирусом?
Распространение вируса
- сложное явление, которое

затрагивает многие сферы
жизни Эстонии. Решение
этой проблемы требует большого внимания.
Во-первых, важно обеспечить эффективное решение проблем общественного
здравоохранения, связанных
с распространением вируса.
Также необходимо смягчить
проблемы, которые распространение вируса принесет
экономике. Ущерб, нанесенный распространением вируса, должен быть сведен к
минимуму.
Действуя ответственно,
мы защищаем себя, своих
близких и особенно пожилых
людей, людей с ослабленной
иммунной системой и людей
с хроническими заболеваниями, которые наиболее
подвержены воздействию
вируса.
Правительство благодарит всех людей, учреждения
и организации, которые начали следовать указаниям
правительства, и оказывают
помощь государству и своим
близким в ограничении распространения вируса. Правительство разрабатывает
решения для минимизации
экономического воздействия
удалённой работы и временного закрытия учреждений.
https://www.valitsus.
ee/ru/chrezvychaynoepolozhenie-v-estonii

29 февраля открылся хостел «Калласте»
В январе этого года волостная управа Пейпсияэре
основала целевое учреждение
«Развитие Калласте», основной задачей которого стало
открытие хостела «Калласте»
на базе прежнего дома-интерната при Калластеском детском саде – основной школе.
На первом собрании совета, которое состоялось 13
января текущего года, было
решено начать с косметического ремонта и уборки
помещений. В результате
предпринятых усилий были
приведены в порядок и обустроены комната для отдыха
и кухонный уголок на втором
этаже здания. После произведённой уборки и установки
зеркал и платяных шкафов,
комнаты первого этажа стали
соответствовать всем требованиям, предъявляемым к
хостелам.
В комнатах второго этажа
ещё в прошлом учебном году

проживали ученики, поэтому
помещения нуждаются в более основательном ремонте и
уборке, прежде чем появится
возможность сдавать их в
аренду на тех же условиях,
что и комнаты первого этажа.
Официальное открытие
хостела состоялось 29 февраля 2020 года, когда в городе
Калласте прошёл масштабный фестиваль «Каракатица
Калласте». На церемонии

открытия с приветственным
словом выступили член совета и жительница города
Калласте Малле Хилпус, а
также председатель совета
Кади Плоом. Красную ленту
перерезали старейшина волости Пейпсияэре Александр
Широков (который также
является членом совета целевого учреждения «Развитие
Калласте») и председатель
совета Кади Плоом. После

торжественной церемонии
гостей пригласили на чашечку кофе с тортом, а двери хостела были открыты для всех
желающих с 10.00 до 12.00.
В настоящий момент для
бронирования доступны семь
номеров и апартаменты общей вместимостью до 23 человек. Посетители могут воспользоваться общей кухней и
помещением для отдыха. На
каждом этаже оборудовано
по четыре душевых уголка и
четыре туалета. Для удобства
гостей, приехавших на автомобиле, имеется просторная
бесплатная парковка.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на домашней страничке
kallastehostel.com и на сайте
booking.com.
Екатерина Тыльникова
Член правления целевого учреждения «Развитие
Калласте»
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Краткий обзор бюджета волости Пейпсияэре на 2020 год
Бюджет волости Пейпсияэре на 2020 год составлен
с учётом Программы развития волости Пейпсияэре до
2030 года и бюджетной стратегии на 2020–2023 гг. Бюджет утверждён постановлением волостного собрания от
26.02.2020 г. № 4.
Бюджет 2020 года составлен по методу возникновения сделки: хозяйственные
операции отражены по мере
их совершения, независимо
от поступления или выплаты
связанных с ними денежных
сумм. Бюджетный год волости начинается 1 января и
заканчивается 31 декабря.
Основанием для составления
бюджета волости на 2020 год
стали данные о выполнении
бюджета 2019 года, а также
ходатайства от руководителей
волостных подведомственных
учреждений и чиновников
волостного управления относительно нижестоящих
бюджетов на 2020 год.
При составлении программы действий бюджетного
периода были поставлены
следующие цели: устойчивое
развитие, консервативность
и получение инвестиционных пособий в максимальном
объёме, чтобы не ослабить
финансовые возможности
муниципалитета.
Стратегические цели бюджетной стратегии на ближайшие четыре года: сохранение
и улучшение; экологичное и
разумное хозяйствование; качество, общедоступность и современный уровень оказания
публичных услуг; современная и оптимизированная сеть
культурно-образовательных
учреждений, а также сохранение и осознание ценности
культурных особенностей
региона; качественный и соотвествующий потребностям
сервис в сфере поддержания
здорового образа жизни и
услуг социального характера;
безвредная для окружающей
среды инфраструктура и привлекательное общественное
пространство.
Объём бюджета волости Пейпсияэре на 2020 год
запланирован в размере
10,432 млн евро. По сравне-

нию с уточнённым бюджетом
2019 года снижение составило
2,044 млн евро или 19,6 %.
Общий объём доходов и
расходов, связанных с основной деятельностью, запланирован в сумме 8 174 635 евро,
что на 2,7 % больше, чем окончательный бюджет 2019 года
(7 958 303 евро).
Закон о финансовом
управлении единицы местного самоуправления предписывает, что прогнозируемый
в бюджете муниципалитета
финансовый результат по
основной деятельности по
состоянию на конец отчётного
года должен быть равен нулю
или быть положительной
величиной. Согласно утверждённому волостному бюджету
на 2020 год, прогнозируемый
результат от основной деятельности составляет 0 евро.

ДОХОДЫ
Доходы от основной деятельности в 2020 году планируются в сумме 8 174 635 евро
(в 2019 году – 7 958 303 евро),
что на 216 332 евро больше
аналогичного показателя
прошлого года.
Налоговые поступления
запланированы в размере
51 % от общей суммы доходов, связанных с основной
деятельностью. Основные
налоговые доходы волости
– это подоходный налог с
физического лица в сумме
3 823 000 евро и земельный
налог в сумме 314 500 евро.
На рост поступления подоходного налога влияют главным образом рост средней
и минимальной зарплаты, а
также увеличение на 0,03 %
коэффициента отчислений
средств, выделяемых местным самоуправлениям со стороны государства. По сравнению с бюджетным периодом
прошлого года поступление
земельного налога увеличится на 16 700 евро.
Плановые суммы доходов
от продажи товаров и услуг
составляют 554 695 евро.
Общая сумма дотаций из
государственного бюджета
запланирована в размере
3 450 640 евро, что составляет
42,2 % от общей суммы дохо-

дов от основной деятельности. По сравнению с 2019 годом сумма государственной
поддержки уменьшится на
46 501 евро. Основные суммы
получаемых дотаций – это
целевые средства из фонда
поддержки и дотация из фонда стабилизации в размере
1 101 198 евро. Общая сумма
фонда поддержки планируется в размере 2 113 915 евро,
из которых 1 571 328 евро выделено на покрытие расходов
образования.
Волостной бюджет предполагает поступление прочих
доходов (налог от природопользования и пр.) в сумме
31 300 евро.

РАСХОДЫ
Общие расходы волости в
2020 году планируются в сумме 10 432 445 евро, в том числе
расходы бюджета на основную
деятельность составляют
78 % или 8 174 635 евро. Расходы основной деятельности
представлены с разбивкой
по восьми основным видам
деятельности. По каждому
виду деятельности расходы
подразделяются на хозяйственные и персональные.
В числе хозяйственных расходов отражаются, помимо
прочего, выдаваемые дотации, а также прочие расходы
на деятельность. Расходы
инвестиционной деятельности запланированы в сумме
2 257 810 евро.
Расходы на образование
составляют 48 % от всех расходов основной деятельности. В волости работают две
основные школы, три детских сада – основных школы
и три детских дошкольных
учреждения. Существенную
долю бюджета 2020 года составляют дотации недоходным учреждениям и целевым
учреждениям, действующим
в сфере культуры и досуга
(249 043 евро).
Расходы инвестиционной
деятельности планируются
в сумме 2 257 810 евро, в
том числе за счёт дотаций
– 1 359 858 евро. В числе
расходов на инвестиционную деятельность отраже-

Мы живём, мы учимся, мы растём!
Встретив Новый 2020 год,
ученики Калластеской школы
вновь принялись за учёбу! А
внеклассная деятельность
началась с поездки старших
ребят в Ида-Вирумаа , в Päite
loomapark, который называют
Ноевым ковчегом, т.к. там
спасают и домашних, и диких
животных. В нашем жестоком
мире воспитание у детей
сострадания, способности
чувствовать чужую боль, не
проходить мимо чужой беды
является крайне необходимым. И наши дети, положив
мобильники в карманы, гладили лошадей, коз, собак,
енотов и других больших и
маленьких зверей, угощали
их, слушали рассказы о судьбе жителей приюта. За эту
поездку отдельное спасибо
помощнику старейшины Пеетеру Киуру!
Ежегодная выставка «Интеллектика» в этом году

была ещё более масштабной
и интересной для наших девятиклассников. В двух больших залах учебные заведения
, организации и департаменты демонстрировали свою
работу. Каждый ученик мог
что-то присмотреть себе на
будущее.
14 февраля группа наших
ребят съездила на Бал друзей
в замок Алатскиви и отметила, что нам стоит поучиться
танцевать и веселиться у
эстонских ребят!
В честь Дня независимости нашей республики старшие ученики приняли участие
в викторине в школе Колькья,
а младшие поздравляли Эстонию в своей родной школе.
Проводы Зимы, которая всё
же заглянула к нам, с блинами
и играми, устроили для ребят
1 марта Молодёжный центр
и замечательные активные
мужчины Ушаков Александр и

РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальная защита
8%

Управление
8%

Безопасность
Городское хозяйство
0%
3%
Охрана
окружающей среды
4%

Коммунальное
хозяйство
8%

Образование
48%

Свободное время
и культура
21%

ны выплаты банковских
процентов, приобретение
основного имущества и выдаваемое из волостного
бюджета целевое финансирование на приобретение
объектов основного имущества. В бюджете 2020 года
предусмотрены следующие
инвестиции:
• ремонт фасада здания волостной управы Пейпсияэре 120 000 евро (планируется получение дотации
от Департамента защиты
памятников старины в сумме 100 000 евро);
• чёрное покрытие для волостных дорог 70 000 евро;
• строительство общественных зон отдыха 65 000 евро
(дотация 45 000 евро);
• пляж в Казепяэ 17 265 евро
(дотация 10 000 евро);
• возможности для рыбной
ловли и созерцания природы на озере Алатскиви 35 580 евро (дотация
32 022 евро);
• ремонт муниципальных
и социальных квартир
40 000 евро;
• строительство Алатскивиского центра здоровья
270 223 евро (дотация
202 667 евро);
• детская игровая площадка
и и открытые спортивные сооружения в Кооза 45 000 евро (дотация
7 000 евро);
• проект трёх культур «Лукового пути» 1 058 964 евро
(дотация 900 119 евро);

Быстров Олег. При подготовке
ко Дню 8 марта ученики 1 – 5
классов посетили Пряничный
домик Ирины Широковой, где
готовили подарки для своих
мам. Какие красивые пряники, ярко украшенные, в солидных упаковках, получились
у ребят на Мастер-классе.
Спасибо хозяйке Пряничного
домика!
Мероприятия и поездки
– это всегда интересно, но
основная обязанность всё
– таки учёба, и поэтому хочется похвалить наших учеников, принимающих участие в
олимпиадах. Очень достойно
отметились на олимпиаде по
биологии три наших девятиклассника – Снежана Шлендухова, Стэн Мёлдер и Ксения
Ляпистова. А Борис Качалов
( 7 кл), на олимпиаде по математике занял 10-е место из
44-х!!! Вот такие молодцы!

• целевые средства для обеспечения самофинансирования в реализации проектов по ремонту зданий
народного дома «Ранна»
и Ассиквереского образовательного общества
5 578 евро;
• дотация для обеспечения
самофинансирования в
реализации проекта реновации башни эстонской
евангелическо-лютеранской церкви в Кодавере
4 000 евро;
• инвентарь для Алатскивиской школы 210 000 евро;
• стадион при Алатскивиской школе 100 000 евро
(дотация 40 000 евро);
• инвентарь для Алатскивиской школы искусств
100 000 евро;
• каменное покрытие для
внутреннего двора детского сада при Палаской основной школе 16 000 евро;
• ремонт крыши здания, в
котором ранее действовал
Калластеский дом-интернат 20 000 евро.
Значительную часть инвестиционных расходов планируется покрыть за счёт
проектного финансирования.

Планы на третий триместр
у нас большие! Ждём в гости
планетарий, собираемся 27
марта в Колькья на спектакль
в честь Дня театра, надеемся
хорошо пошутить в День
смеха и готовимся достойно
провести традиционный Дня
Чудского озера. Кроме этого,
наступает время подготовки
и защиты творческих работ,
время учебных экскурсий, а
там уже и Мамин день, День
детей, 9 июня - долгожданный последний звонок и 12
июня - выпускной у 9 класса !
Так что дел и развлечений
у наших детей предостаточно,
а ведь надо ещё успевать и
хорошо учиться! Но уже скоро
солнышко пригреет, запахнет
весной, и на всё хватит сил было бы желание!
Ирина Бережная
школьный организатор

Если получение дотаций из
соответствующих фондов
окажется невозможным, то
реализация инвестиций будет
отложена.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По состоянию на конец
2020 года долговые обязательства волости по 13 действующим кредитным договорам
составят 2 676 076,51 евро или
32,7 % от доходов основной
деятельности. Таким образом,
чистая долговая нагрузка волости Пейпсияэре останется
в пределах 60 %. В 2020 году
сумма возврата по банковским
кредитам запланирована в
сумме 399 000 евро. Остаток
по действующему договору
аренды капитала составляет
6 805,84 евро, в 2020 году
выплаты по данному договору
составят 3 385 евро.
Планируется взятие кредита для реализации инвестиций и для выдачи дотаций на
приобретение основного имущества. В бюджете 2020 года
планируется привлечение
заёмных средств для инвестиционной деятельности в
сумме 900 000 евро.
Изменение ликвидного
имущества
Остаток ликвидного
имущества по состоянию
на 31.12.2019 составил
581 014,54 евро.
Бюджетом 2020 года изначально предусмотрено использование части ликвидного имущества в размере
92 537 евро для покрытия
расходов по инвестиционной
и финансовой деятельности.
Составитель:
Мирье Пылд
финансовый
руководитель

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса и с учётом объявленного
правительством Эстонии чрезвычайного положения на всей территории Эстонской Республики,
начиная с 16 марта 2020 г. будут закрыты все
библиотеки волости Пейпсияэре. По этой причине
публичная демонстрация общей планировки волости Пейпсияэре откладывается. Отменяются и
объявленные ранее публичные обсуждения.
О новом времени проведения публичной демонстрации общей планировки волостная администрация сообщит в ближайшее время.
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Масленицу гулять – весну встречать
Широка душа русская
и праздника она требует
широкого с размахом, так
народная традиция предписывает нам отмечать масленицу 7 дней. Всю неделю
хозяйки пекут блины – главное блюдо праздника, принимают гостей у себя в доме
или сами вместе с семьей
отправляются в гости навестить родных и близких.
По уже сложившейся
традиции в дни Широкой
Масленицы Народный дом
Колкья принимает гостей. В
этом году самодеятельные
артисты представили мини
спектакль о Снеговике (Наталья Кузнецова), который
рассчитывал украсть Масленицу и предотвратить
наступление весны, чтобы
продлить свой недолгий век.
На помощь в своих «грязных» делишках он призвал
традиционных персонажей
народных сказок Бабу Ягу
(Наталья Рястас), Кикимору
(Наталья Дубинина) и Лешего (Анна Крехова).
Но добрая Сказочница
(Лариса Филиппова) рассказала сказку так, что добро
победило зло. Отважный
Иванушка (Марина Лысак)
и его сестрица Аленушка
(Наталья Рястас) сумели
вернуть Масленицу и вместе
со скоморохом (Инна Племянова) продолжили шумный
и озорной праздник, где все

Ütle seda lilledega...

• Pärjad, leinaseaded
• Õnnitluskimbud
• Pruudikimbud, pulmaseaded
• Peoruumide dekoreerimine
• Alates 4. märtsist valik lõikelilli
kohapeal saadaval (Kokanurga
küla, Peipsiääre vald)
Info ja tellimine tel 5842 1721
Florist Kaja Aasjõe
https://www.facebook.com/Lilleseaded

желающие могли посоревноваться в потешных играх,
получить подарки и непременно отведать блинов и
пирогов, которые для нас
приготовили в школьной
столовой Лариса Филиппова
и Людмила Катина.
Н а р од н ы й х а р а к т е р
представления поддерживал
школьный хор – руководитель Марина Авдеева. Они
исполняли традиционные

масленичные песни и песни
прославляющие весну.
Распрощавшись с зимой
и вступив в календарную
весну мы встречаем и первый весенний праздник –
Международный женский
день. Накануне восьмого
мартав Народном доме Колкья прошла вечеринка «За
милых дам» Гостями нашего
праздника стали вокалисты
из Нарвы Елена Ковостьяно-

ва и Рафаэль., которых тепло
встретила публика. Музыка
не смолкала до трех часов
ночи (DJ – Григорий Григоров), конкурсная программа
и танцевальные блоки, цветы и улыбки милых дам.
Так встречали весну в
Народном доме Колкья.
Светлана Подгорная

Зимний подарок
Подготовка в Калласте
к традиционной зимней
ярмарке и празднику Каракатиц в этом году вызывала
у кого удивление, а у кого
и смех – какие каракатицы
и какой зимний праздник,
если зима в этом году к нам
так и не пришла. Полное
отсутствие снега, открытое
озеро и стоящие в гаражах
каракаты – вот что было у
нас в январе и феврале. Но
наш организатор культурной жизни Екатерина Тыльникова сохраняла олимпийское спокойствие! Ведь
традиция есть традиция,
афиши были вывешены,
медали и дипломы заказаны, торговцы на ярмарку
зарегистрированы. И случилось маленькое чудо: за три
дня до мероприятия выпал
снег!!! Зима заглянула к нам
буквально на чуть-чуть, и на
улицах Калласте замелькали
снегоходы и долгожданные
каракаты. Спасибо нашим
отважным мужчинам, которые не поленились выгнать
из гаражей, завести, проверить исправность и вывести на праздник эту, уже
ставшую знаменитой, необычную технику! Каждый
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Otsime oma meeskonda
suvehooaja
TEENINDAJAT
Nõudmised kandidaadile:
Vanust vähemalt 18 eluaastat
Valmidus töötada
nädalavahetustel ja õhtusel
ajal
Eelnev töökogemus
teeninduses
Kasuks tuleb võõrkeelte oskus

Lisainfo ja kandideerimine:
alatskivi@lossirestoran.eu
tel: 53032485

MÕISA TALLI PUBI ALATSKIVIL
VÕTAB TÖÖLE:

SUVEHOOAJA
TEENINDAJA

владелец получил памятную
медаль, диплом и подарок, а
Александр Акифьев и вовсе
оказался счастливчиком
– выиграл главный приз –
специальную палатку для
зимней рыбалки!
Радуясь снегу и хорошей погоде, посетило наш
праздник достаточно много
гостей!
И гости, и жители города
традиционно угостились
причудской ухой, которую

приготовила наш местный
повар Кристина Феклистова, попробовали варёный
сахар, который предлагала
мастер на все руки Айли
Кивисаар, сделали необходимые покупки, посмотрели концерт, где выступали
местные артисты: Андрей
Керекеткин, Dansehall (Колькья-Калласте), ансамбли
«Красногорочка» и «Былица» - и столичный артист
Артём Савицкий!

Праздничный зимний
день прошёл шумно и весело, в середине дня усталые
гости разъезжались по домам, расходились не спеша
местные, но у некоторых
силы остались, и вечером
у нас гремела и сверкала
дискотека с Григорием Григоровым!!!
Надо просто верить в чудеса - и всё получится!
Ирина Бережная

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

Nõudmised kandidaadile:
Eelnev töökogemus
teeninduses
Valmidus töötada
nädalavahetustel
Vanust vähemalt 18 aastat
Kasuks tuleb võõrkeelte
valdamine

Lisainfo ja
kandideerimine:
alatskivi@moisatall.eu
tel: 51927540
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KUULUTUSED
EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED
Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja
ka EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUSE TEATED
Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja
ka EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007
VABARIIGI VALITSUSE POOLT KOGUDUSTELE ANTUD JUHISED
ERIOLUKORRAS KÄITUMISEKS.
• Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis laienevad piirangud ka
jumalateenistustele ja teistele sellistele kogunemistele.
• Kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised tuleb edasi lükata või ära jätta kuni uute juhiste või
eriolukorra lõpuni. Nende vahendamiseks soovitame kasutada
elektroonilisi vahendeid.
• Riik tagab ka eriolukorras oma kodanike ja kõigi Eesti inimeste
usuvabaduse, arvestades samas inimeste tervise kaitse kaalutlustega.
• Jätkatakse eraviisiliste usuliste talitustega, sealhulgas hingehoidlike vestluste, pihi ja armulaua ning teiste vastava usulise ühenduse spetsiiﬁkast lähtuvate tegevustega, mis tuleb korraldada
selliselt, et on välistatud teiste inimeste nakatumise oht.
• Selleks, et inimesed saaksid täita oma isiklikke usulisi vajadusi,
võivad usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad jääda isiklikeks külastusteks avatuks.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee
Ostan vanemat eesti kunsti.
Sobivusel maksan ausat hinda.
Tel 5341 6769
või info.lercon@gmail.com
Ostame sõiduautosid igas
seisukorras. Tuleme sinu
juurde, maksame auto eest ja
vormistame paberid kohapeal.
Helista 5377 7592.
Müüa toorest küttepuud.
Transport hinnas.Võimalus
transportida kaugemale. Lepp/
haab/segapuu 34€/rm ja
kask 38 €/rm.Metsakuiva 40L
halukotid 2 €.
Info 5373 3322, 569 9719.
Müüa lõhutud küttepuud.
Info 5345 7403, 5340 3583.
Viljapuude kevadine
hoolduslõikus. Tel 513 6256.
Eramajade ja kõrvalhoonete
projekteerimine. Autocad,
eskiisprojekt, eelprojekt,
põhiprojekt, eramu,
suvila, saun, kuur, garaaž,
auto varjualune või muu
kõrvalhoone. Tel 502 9739,
Aare Heinmets F&F
smallhouseprojects@gmail.com

UUED VALLAKODANIKUD
MAREK JAKOVLEV
24.01.2020 Alatskivi
piirkond
JOHAN ILVES
13.02.2020 Alatskivi
piirkond
RIHO PARTS
14.02.2020 Pala piirkond
LIIA KORNIEVA
01.03.2020 Vara piirkond

Vabandame veebruarikuu
lehest välja jäänud
sünnipäevalapse

LEIDA PARTSI

eesja soovime tagantjärgi
õnne 92 sünnipäeva
puhul!

Veeta OÜ pakub tööd

KASVUHOONETÖÖTAJALE.

Peipsiääre vald, Sääritsa
küla. Info tel 5660 8773.

PALJU ÕNNE!

MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
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LIIDIA GUSSEVA
NIKOLAI MALOFEI
EINA-LEIDA PRAGI
SENTA NAHK
ALEKSEI USSANOV
LAINE TUBIN
ULIJANA JALAGINA
OLEV TAARAMÄE
LINDA MÄSSO
LEHTE VENE
ASJA KARZUBOVA
ILSE PAVLENKOVA
HELMI RAUDNASK
LEIDA LAASMAA
REGINA KOKKA
RAILI LAAR
ZOJA LEBEDEVA
ANASTASSIA JUŠINSKAJA
JEVDOKIA KOZLOVA
MARIE KAUR
LINDA SOO
NADEŽDA SIHT
MARINA SERGINA
ANTONINA BARANINA
KIIRA NIKITINA
HIIE SOKOLOVA
KARL MANGUSSON
LEMBIT TREIAL
SILVI EILAND
TEODOSIA TELITŠUK
ERNA KÕRVE
MILDE TAMM

Märtsikuu sünnipäevalastel, kes
ei soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda 17.
aprilliks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

KOPLIMETSAGRUPP OÜ
Roomikekskavaatoriga pakutavad teenused:

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
VEEBRUAR/MÄRTS 2020
GRIGORI
GORUŠKIN

HARRI VASSILA

27.09.1957 - 25.02.2020

23.11.1948 - 15.02.2020
HELJE EDENBERG
JEPISTIMIA
SELGITSKAJA

15.11.1947 - 18.02.2020
URSULA KALDRE

09.08.1958 - 24.02.2020
ANATOLI ŽMUDOV

16.06.1957 - 25.02.2020

30.04.1926 - 28.02.2020
ELJU AAS

24.12.1947 - 11.03.2020

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

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
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OLGA LÕVI
EERI POOM
LAINE LAASIK
SILVIA-VAIKE KOOK
ANNA LEVITSKAJA
ALEKSEI JEGOROV
ANTS SAAR
FILIMON PARFENJUK
ANTON KRIKUHHIN
ILONA JASZEPCSUK
VALENTINA PUZANOVA
ANASTASSIA OTS
EVI ULDKEPP
TAMARA POSPELOVA
ELLE POTTARI
ALEXEY BALENKO
LEHTE DÖÖRING
EVI UNT
MILVI RAUDSEPP
MARE-TIIU TREIAL
MAIRI PETTAI
VALENTINA LIZAROVA
VIRVE AID
VALVE TOHVRE
SIRJE VALTMÄE
HELVE KOKAMAA
LAGLE KOSSO
ANTONINA BESPALENKO
SAVELI KRIVOGLAZOV
UUDO-KALLE JÄRVE
VIKTOR JUNKIN
ROBERT REISKA

