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Alatskivi

–

koht h ngele, vaimule, kehale.

The Uninvited läheb
rallile mööda geoparki
koos Markko Märtiniga

Josephine lillepeol tulevad taimed
koju kätte

Bändi The Uninvited kingitus Alatskivi Kunstide Kooli
25. sünnipäevaks sai stuudios
valmis väärt kingitus tänu
Tartumaa noortekogu rahastusele. Kui bändi noormeestel
saavad põhikooli lõpueksamid
tehtud, ootavad ees selle suve
esinemised.
1. juunil astus bänd üles Pala
kultuurimajas. 18. juulil mängitakse Alatskivi suvelaadal
„Vanad head asjad“ ja Rally Estonia 2015 raames Tartus Raekoja
platsil. Tartu esinemisega tutvustatakse geopargi ideed.
Geopark on Jõgeva- ja Tartumaa ülene koostööalgatus. Geopargi
idee arendusega on liitunud omavalitsused Jõgeva- ja Tartumaalt:
Pala vald, Kasepää vald, Jõgeva linn, Tabivere vald, Pajusi vald,
Palamuse vald, Puurmani vald, Põltsamaa vald, Saare vald,
Mustvee linn, Jõgeva vald, Alatskivi vald, Vara vald, Puhja vald,
Meeksi vald, Mäksa vald, Laeva vald, Kambja vald, Konguta vald,
Nõo vald, Peipsiääre vald, Tähtvere vald ja Tartu vald. Geopargi
ideega liitumise asjus on lõplikku seisukohta kaalumas veel Põltsamaa linn, Elva linn, Luunja vald, Kallaste linn, Piirissaare vald
ja Võnnu vald.
Geopargi omavalitsused ja Rally Estonia meeskond kutsuvad
sind kuulama-vaatama meeleolukat esmaesitlusele tulevat kultuuriprogrammi, kus esinevad sinu kandi inimesed. Tutvustatakse
kahe maakonna ühisalgatust geoparki ja jagatakse infot aktiivse
puhkuse veetmiseks siinsamas, kodukandis.
Kuid miks just geopark? Geoparke luuakse selleks, et tuginedes
unikaalsele loodus- ja kultuuripärandile eristuda teistest piirkondadest. Teavad kõik Saaremaad ja Setomaad, kuid Tartu- ja
Jõgevamaa ei eristu selgelt Eestimaa kaunitest aladest puudub
ühine nimetaja. Teisalt on vajadus aidata kaasa maapiirkondade
majanduse kasvule. Geopargiroll on edendada loodusharidust.

Alatskivi lossi õues ja pargis peeti 23. mail Josephine
lillepidu.

–

–

–

–
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20. mail 135 aastat tagasi,
kauni paruniproua Josephine
sünnipäeval, pandi Alatskivi
lossile nurgakivi. Seepärast
korraldas SA Alatskivi Loss
sel aastal ja plaanib ka edaspidi maikuus pidada Josephine lillepidu. Alus uuele
traditsioonile Alatskivil on
pandud.
Lossi esiväljakul tegutses
taimelaat, kust sai osta seemneid, taimi ja omatehtud
käsitööd.
Josephine lillepeo avasid
kevadise kontserdiga naisansambel Vikerkaar ja Alatskivi
Kunstide Kooli lauluõplased õpetaja Made Ritsingu
juhendamisel. Kunstiõpilased rõõmustasid eakaaslasi
kevadiste näomaalingutega.
Fotograaf tegi ilupilte kaunitest daamidest, peentest
preilidest, nooblitest noorhärradest lillede ja kübaratega. Lapsed said sõita poniga.
Lossi teisel korrusel avati
kunstinäitused: Iris Leidi
„Aimatavalt aimamatu...”;
Liina Laaneoja ja Eva Lepiku
„Pintsliga Sibulateel”.
Josephine lillepeo üheks
traditsiooniks saab uute puude istutamine lossiparki.
Alatskivi laululapsed aitasid
sel korral kasvama panna
kirsipuu.
Rohenäppude töötoas
“Pärg kui eluring” valmisid
lilleklubi Juuli eestvõtmisel ja Räpina aianduskooli

Lossi esiväljakul tegutses taimelaat, kust sai osta seemneid, taimi ja omatehtud käsitööd.

floristika eriala õpilaste juhendamisel kaunid pärjad.
Lisaks alustasid lilleklubi
Juuli osavad lilleseadjad
Alatskivi suvesümfoonia
seadete valmistamist. Tulge
21. juunil kell 17 Eduard
Tubina 110. sünniaastapäeva kontserdile uudistama,
kuidas näevad välja vahvad
oksapallid lilledega ehituna.
Josephine lillepidu lõppes
ansambli Valendik lummava
kontserdiga. Tasuta kontsert oli ansambli poolt tänuks võimaluse eest filmida
oma esimene muusikavideo
Alatskivi lossis 1. detsembril
2013. aastal.
Järgmine lillepidu toimub
2016. aasta 21. mail. Olete
taas oodatud lillepeost osa

FOTO: 2 x Reet Kruup.

Josephine lillepeo üheks traditsiooniks saab uute puude istutamine los ipaArlkait.skivlau lapsedait sid skoerla kasv ma paknirspu .

saama, aga ka kauplema
seemnete, istikute ja aiandustarvikutega ning omatehtud

siis arvestada, et taimed tulevad koju kätte, pole vaja neid
kaugelt otsima minna.

käsitööga. Kohalikud võivad
AVL
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Lastekaitsepäeval kutsus vallavanem Andu Tõrva taas traditsioonilisele vastuvõtule 2014. aastal Alatskivi vallas sündinud lapsed. FOTO: Reet Kruup.
Nimelise hõbelusika võtsid vastu väikesed vallakodanikud (vasakult) Henri Punga, Laura Kiuru, Makar Vassiljev, Marleen Kalda ja Lenna Raja.

Vastuvõtule ei olnud võimalik tulla Kaily Eliise Peedol, Janelin Sukamägil ja Daniel Alveril. Neile viiakse õnnitlused ja hõbelusikad koju. Palju
õnne lastele ja nende vanematele!
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Kogukond taotleb volikogult Alatskivi kesk o lüi mberkor aldamise otsu e tühistamist

VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu istung toimus 28. mail
Volikogu võttis vastu sihtfinantseeringutest kujunenud

esimese

lisaeelarve sellel aastal summas 20 498,60 eurot.
Vara Vallavalitsus esitas Alatskivi vallavolikogule koostööettepaneku osaleda Koosa külas asuva amortiseerunud
Mängude Maja rekonstrueerimises kaasaegseks sportimisvõimalusi pakkuvaks spordiooneks. Majanduskomisjoni
ettepanek leidis volikogus heakskiidu toetada omaosalusega projektipõhise rekonstrueerimise korral.
Pikem arutelu toimus teemal “Liivi muuseumi arengukava aastateks 2015–2018”. Arengukava sisu kiideti heaks,
selgitusi andis M. Niitra muuseumi rahastamisest ja ekspositsioonidest. Muutunud on muuseumide seadus. Arutelu tulemusena otsustati, et arengukava ja ajakohastatud
põhimäärus vaadatakse järgmisel istungil läbi.
Alatskivi vallavolikogu 29. märtsi 2012 määruses nr 6
“Alatskivi valla eelarvest ühekordsete toetuste maksmise
kord” on määratud toetuse taotlemisel ka avalduse esitamine. Matusetoetuse maksmisel on vallavalitsus palunud
avalduse esitada juhul, kui surm ei ole registreeritud
Alatskivi vallavalitsuses. Korra ühtlustamiseks ja algdokumentide tarbeks täiendas volikogu eelpool nimetatud
määrust avalduse esitamise vajadusega.
Alates 1. juunist muutus ja täienes sotsiaalhoolekande
seadus osas, mis määrab toimetulekutoetuse vahenditest
kompenseerimisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude
loetelu. Täiesti uue kuluna lisandub eluruumi alaliste kulude hulka korterelamu renoveerimiseks võetud laenu
tagasimakse. Eraldi piirmääradena tuleb omavalitsusel
kehtestada piirmäär üürile ning piirmäär korterelamu
haldamise tasule (praeguse nimega hooldustasu). Seejuures
on täpsustatud, et korterelamu haldamise kulu hõlmabka
remondiga seotud kulu, st remondifondi. Volikogu võttis
vastu määruse „ Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.
Uuesti läbitöötamist vajab volikogule eelnõuna esitatud
määrus „Alatskivi valla eelarvest hoolekandeteenuse eest
maksmise kord“.
Volikogu võttis vastu viis otsust, millega andis nõusolekud isikliku kasutusõigusega koormamiseks maakaabelliinide alasid Alatskivi alevikus munitsipaalomandis olevatel
kinnistutel (Aida, Staadioni, Alatskivi lasteaed, Koolimaja,
Mänguvälja) OÜ Elektrilevi kasuks.
Volikogu tunnistas Liivaaugu kinnistu avaliku kirjaliku
–

enampakkumise nurjunuks pakkumiste puudumise tõttu
ja otsustas korraldada uue pakkumise tingimusi muutmata.
Tunnistati kehtetuks Alatskivi vallavolikogu 30.08.2012
määrus nr 9 „ Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused

ja kord”.
Alatskivi vallavolikogu võttis vastu 30. aprillil 2015 aastal
otsuse nr 23 “Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli ümberkorraldamine”.
Alatskivi vallavalitsuse dokumendiregistris registreeriti
22. mail 2015 Alatskivi vallavolikogule esitatud vaie “Vaidlustame Alatskivi Vallavolikogu otsuse nr 23, vastu võetud
30. aprillil 2015. a, “Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli
ümberkorraldamine””.Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus” § 43 lõikest 3 ja Alatskivi vallavolikogu
28. juuli 2011 määrusest nr 12 “Alatskivi valla põhimäärus” § 15 lõikest 4 ei olnud volikogul võimalik vaiet läbi
vaadata “Haldusmenetluse seadus” § 83 järgides. Vaie oli
vallavolikogu 28. mai 2015 istungi päevakorras informatsioonina. Võttes aluseks “Haldusmenetluse seadus” § 84
lõike 2 otsustas volikogu pikendada vaide läbivaatamise
tähtaega 30 päeva võrra. Volikogu volitas vallavalitsust
võtma juriidilist konsultatsiooni vaidele vastamiseks.
Ene Zirk
vallasekretär

VALLAVALITSUSES
Maikuus toimus kolm vallavalitsuse istungit.
Istungite kokkuvõte on avaldatud valla veebilehel
www.alatskivi.ee

Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli lõpuaktused:
•

•

18. juunilkell 16.00 põhikooli lõpuaktus

19. juunil kell 17.00 12. klassi lõpuaktus

Avallaleht
10.jaanuar
2013

(nr

Järgmine Alatskivi vallaleht
ilmub 6. augustil.

1 198
)

Väljaandja:

Kaastöid ja infomaterjali lehele

Alatskivi vallavalitsus
Tartu mnt 1, Alatskivi 60201
Tartumaa
Tel 730 2370

aadressile reet@alatskivi.ee
30. juuliks 2015.

Trükk

ja kujundus:

OÜ Vali Press
Põltsamaa, Pajusi mnt 22

Tel 776 8871

palume saata vallavalitsusse
sekretäri kätte või otse meili-

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid
nende selguse huvides toimetadaja
lühendada. Kõik toimetusele kasutada
antud materjalid (käsikirjad, trükised,
fotod jne) tagastatakse andja soovil.

Juhan Liivi nim AlatskiviKeskkooli 9. klassi lõpetab sel kevadel 26 õpilast. Kui paljud neist vahvatest jaaktiivsetest noortest jätkab õpinguidkodukoolis, selgub sügisel.
FOTO Reet Kruup.

Alatskivi vallavolikogule
Alatskivil 21. mail 2015. a
Vaie
Vaidlustame Alatskivi Vallavolikogu otsuse nr. 23,
vastu võetud 30. aprillil 2015.
a „ JuhanLiivi nim. Alatskivi
Keskkooli ümberkorraldamine“.
Põhjused:
1.Vastuvõetud otsus on
vastuolus nii Alatskivi valla
arengukava kui ka Tartumaa
arengustrateegiaga.
2. Otsus on vastu võetud
Alatskivi valla põhimääruse
p § 36 lg(8) 5) ja kohaliku
omavalitsuse korralduse
seaduse (KOKS) § 44 (5)
rikkudes.
3.Vaidlustajad väidavad,
et otsuse menetlemisel on
eiratud hea halduse põhimõtteid ja kaasatud ei ole
asjasse puutuvaid isikuid
ning huvigruppe.
3.1. Alatskivi Vallavalitsus
ja Alatskivi Vallavolikogu ei
ole kooli ümberkorraldamise teemal kokku kutsunud
mitte ühtegi avalikku rahvakoosolekut.
3.2. Mitmeid kodanike sel
teemal algatatud koosolekuid on selgelt enamiku volikogu liikmete poolt eiratud.
3.3. Eiratud on Juhan Liivi
nim. Alatskivi Keskkooli hoolekogu seisukohta.
3.4. Eiratud on rahvaalgatuse korras kooli gümnaasiumiosa jätkamiseks kogutud
enam kui 500 toetusallkirja
olemasolu.
3.5. Eiratud on Alatskivi
Kogukonna Arenguseltsi
pöördumist ettepanekuga
avalike arutelude algatamiseks Alatskivi Keskkooli
gümnaasiumiosa võimaliku
sulgemise teemal.
4. Ei ole võimalik välja selgitada, kas kooli gümnaasiumiastme sulgemisest saadav
lühiajaline kokkuhoid kaalub
üles sulgemisega kaasnevad
negatiivsed sotsiaalsed ja
majanduslikud mõjud, kuna
analüüsid puuduvad.
5. Otsusega on kahjustatud
paljude lapsevanemate ja
laste õigusi ning riivatud
vallakodanike õiglustunnet.
Taotlus: tühistadaAlatskivi
Vallavolikogu otsus nr 23,
vastu võetud 30. aprillil 2015.

a „Juhan Liivi nim Alatskivi
Keskkooli ümberkorraldamine“.
Vaide esitajad kinnitavad,
et vaieldavas asjas ei ole jõustunudkohtuotsust ega toimu
veel meie poolt algatatud
kohtumenetlust.
Vaide esitajad: Jaanus Knude, Alatskivi Kogukonna
Arenguseltsi juhatuse liige,
Juhan Liivi nim. Alatskivi
Keskkooli hoolekogu esimees, lapsevanem (Päiksi
küla Alatskivi vald Tartumaa);
Peeter Vagula, lapsevanem,
kodanikualgatuse eestvedaja (Alatskivi alevik Alatskivi vald Tartumaa);
Ene Savolainen, kodanikualgatuse eestvedaja (Alatskivi alevik Alatskivi vald
Tartumaa).

Kaaskiri vaidele
Lugupeetud Alatskivi
vallavolikogu

Käesolevaga esitame vaide
teie otsusele nr 23 „Juhan
Liivi nim Alatskivi Keskkooli ümberkorraldamine“
30. aprillil 2015.
Meil on väga kahju, aga
oma otsusega olete te riivanud suure osa vallaelanike
õiglustunnet ja paljude õigusi, kuna olete teinud selle
olulise otsuse kogukonnaga
kokku leppimata.
Kohalik omavalitsemine
on demokraatliku ühiskonnakorralduse alustala, mille
kaudu tagatakse inimeste
osavõtt kohaliku elu küsimuste lahendamisel. Kohaliku omavalitsuse arengukava
on kohalikku elu suunav
töövahend, mis põhineb
elanike, huvigruppide ja organisatsioonide konsensusel
ning väljendab soovi, tahet ja
võimalusi kujundada oma
tulevikku.
Te olete oma otsuse teinud, eirates Alatskivi valla
arengukava ja Tartumaa
arengustrateegiat.
Te olete eiranud Alatskivi Keskkooli hoolekogu ja
tegelikult ka Alaskivi Keskkooli õpilasomavalitsuse
seisukohti.
Te olete vaid „teadmiseks
võtnud“ Alatskivi Kogukonna Arenguseltsi pöördumise,

mis palus teil algatada avalikud arutelud gümnaasiumiastme võimaliku sulgemise teemal, mis kaasaks kõiki
huvigruppe.
Te olete eiranud ka teist
kodanikualgatust, mis kogus
Alatskivi Keskkooli gümnaasiumiastme säilimise poolt
üle 500 allkirja (vastu vaid
6 allkirja). Tegemist oli vallakodanike Ene Savolaineni
ja Peeter Vagula algatusega.
Te olete eiranud ettepanekuid kohtumisteks, vastamist kirjadele, alavääristanud kodanikualgatust.
2011. aastal valla arengukava koostades tehti analüüsid
ja kaaluti ka gümnaasiumiosa sulgemisvarianti. Sellest loobumiseks oli rida
põhjendusi. Täna pole me
kuulnud ei ajaleheveergudelt ega muudest allikatest
(volikogu ja vallavalitsuse
poolt algatatud avalikke
arutelusid ju pole olnud)
ühtki muud põhjendust, kui
et raha pole ja lapsi pole. Kui
teil omal puudub tarkus või
tahtmine teha analüüse, siis
kaasake selleks pädevaid
eksperte. Teil pole õigust
eksperimenteerida laste ja
kogukonnaga tervikuna, kui
te ei oska prognoosida oma
otsuste mõjusid ja tagajärgi.
Pöördumatu kahju on tegelikult juba tekitatud.
Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
Made Uus ründas volikogu
isungil avalikult Alatskivi
Kogukonna Arenguseltsi
juhti, et ta on tema silmis
usalduse kaotanud, sest julgeb teist erinevalt mõelda ja
tõepoolest kogukonna eest
seista. Tegelikult rünnati
sellega kogu seltsi.
Tuleb tõdeda, et paljude
kohalike elanike silmis olete teie, volikogu, usalduse
kaotanud ja vallavalitsus saamatu arengukava eesmärke
ellu viima.
Tuletame teile meelde teie
valimislubadused enne 2013.
aasta kohalike omavalitsuste
valimisi.
Valimisliit Isamaaline Alatskivi valimislubadus: „ Anname endast parima, et Alatskivi keskkool jääkspüsima.“
Volikogu liikmed Peeter

Kiuru, Made Uus, Ruth Raja,
Marika Rusin hääletasid
volikogus oma lubaduste
vastaselt.
Reformierakonna valimislubadus: „Tõsi ta on, et lapsi
napib. Samas saame me väga
hästi aru, et kui Alatskivilt võtta ära gümnaasium,
siis hääbub ka siinne elu ja
noortel peredel pole põhjust
siin elada. Seisame kindlalt
selle eest, et Alatskivile jääks
gümnaasium alles.“ Volikogu esimees Jaako Lindmäe
hääletas oma valimislubaduse vastaselt.

Keskerakonna valimislubadus: „Meie kandideerime
sellepärast Keskerakonna
nimekirjas, et teeme kõik
meist oleneva, et inimesed
maalt ei lahkuks ja koole
kinni ei pandaks.“ Ometi
Paul Moora ei arvestanud
sellega ega ka oma erakonna ametlike seisukohtadega
hariduse teemal.
Kas te olete andnud endast
parima, seisnud kindlalt ja
teinud kõik endast oleneva,
nii nagu lubasite?
Kas te olete mõelnud, et ehk
te ei oleks volikogu liikmed
tänases volikogus, kui teie
valimislubadus oleks olnud
gümnaasiumiastme sulgemine?
Kõigil inimestel on õigus oma arvamusele. Aktsepteerime teie arvamust.
Te pole aga suutnud tõestada ja selgitada, miks te 1,5
aastat pärast oma lubaduste
andmist nendest taganete.
Kui teie isiklikud tõekspidamised erinevad oluliselt teie
valimisliidu või erakonna
omadest, ehk on siis eetilisem hoopis tagasi astuda?
Me vaidlustame selle otsuse
põhimõtte pärast, et kodanikega peab arvestama. Me
näitame oma lastele eeskuju,
et oma õiguste eest tuleb
seista. Me tahame tõestada,
et kodanikuühiskond on
oluline mitte ainult sõnades,
vaid ka tegudes.

Lugupidamisega
vaide esitajad
Alatskivil 21. mail 2015
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Selgusid petangi kevadturniiri

Spordielust

parimad mängijad

Kodavere kihelkonna lasteaiad selgitasid kevadise
spordipäeva parimat
Alatskivi staadionil toimus
5. mail Kodavere kihelkonna
lasteaedade kevadine spordipäev. Osalesid Vara, Koosa,
Pala, Kavastu, Kolkja ja Alatskivi 4–7-aastased mudilased.
Võisteldikuuel võistkondlikul
võistlusalal: paigalt kaugushüpe; ristkeks; pallivise; täpsusvise terakotikesega; kombineeritud teatejooks ja redeljooks.
Alatskivi lasteaed leppis seekordsel spordipäeval neljanda
kohaga ning pidi eelmisel
spordipäeval võidetudrändkarika üle andma tänavuse
aasta võitjale Kavastu lasteaiale-algkoolile, esikolmikukohad hõivasid veel Pala
ja Koosa lasteaed. Alatskivi
lasteaia koosseisus võistlesid: Krister Laurisoo, Kevin
Arly Laanemets, Mia Liblik,
Richard Kuusmaa, Kaira
Kruusaauk, Risto Januškevitš, Merit Kivitalu, Caro-Lee
Raja, Karolin Vagula ja Daisi
Noormägi.

Foto: Reet Kruup

Väga tubli ja asjalik kohtunik petangi kevadturniiril oli Sten Aas (paremal).

–

Lossijärve kevadjooksul osales kokku 27 jooksuhuvilist, kõige

suurem konkurents oli eelkooliealiste laste vanuseklassis.

Fotod: 2 x

Alatskivi lasteaia spordipäev pakkus palju
meeleolukaid hetki
Päikselisel ja soojal 20. mail
peeti Alatskivi staadionil
eelkooliealiste laste kevadist
spordipäeva. Sellel aastal
osalesid lapsed neljal alal
ja näitasid häid tulemusi 30 m jooksus, paigalt ja
hoolt kaugushüppes, palliviskes kaugusele ja täpsusviskes terakotikesega.
Kokku osalesid Alatskivi
lasteaia spordipäeval 4 erivanuselistrühma 55 lapsega.
Kohti ei jagatud, küll aga
tundis iga laps rõõmu päikselisest ilmast, liikumisest,
diplomist ja maiustusest.

Alustas uus võistlussari
Alatskivi Sportlikud
Kolmapäevad
Lossijärve kevadjooksuga
sai alguse suvine võistlussari
Alatskivi Sportlikud Kolmapäevad. Võistlussarja idee autoriks on Kaupo Kruusaauk.
Korraldamisel paneb õla alla
Alatskivi vallavalitsus.
Lossijärve kevadjooksul
osales kokku 27 jooksuhuvilist, kõige suurem konkurents
12 võistlejaga oli eelkooliea-

Alatskivi noortekeskus korraldas 22. mail petangi kevadosalejat jagati 4 alagruppi. Alagruppide võitjad
kohtusid paaridena poolfinaalis, kus omakorda selgitati finaali
pääsejad. Tasavägises finaalmängus olid vastamisi Marko Piiri
jaSilvi Vaiknemets. Noorsootöötaja Silvi on noortele eeskujuks
ja nakatab neid jätkuvalt spordipisikuga.
Üldarvestuse esinelik selgitati pingelistes finaalmängudes:
1. koht Silvi Vaiknemets, 2. koht Marko Piiri; 3. koht Andre
Pärn; 4. koht Siim Noormägi. Noorte arvestuses võitis karika
Marko Piiri.
Kõik osalejad olid uskumatult tublid ja mängisid võrreldes
2014. aasta sügisturniiriga palju kindlamalt ja kogenumalt.
Poolfinaal ja finaalmängud olid väga tasavägised ja taktikalised. Eriti tublid olid kohtunikud Helena Stepanova, Elisabeth
Dubova, Sten Aas ja Artur Blihhantsov. Ka turniiri mänguväljakute ettevalmistamisel ja lõpus korrastamisel lõid noored
agaralt käed külge. Meie noored on tublid ja asjalikud!
turniiri. 16

Lasteaia spordipäeval kohti ei jagatud, küll aga tundis iga laps rõõmu päikselisest
ilmast, liikumisest, diplomist ja maiustusest. Pildil väikesed sportlased (vasakult)
Nevil Laumets ja Hendri Januškevitš.

liste laste vanuseklassis. Selle
võistlusklassis suutis parima
tulemuse 500 m distantsil
välja joosta Martin Nikitkin
ajaga 2.22, teisena oli finišis
kaksikvend Mairold Nikitkin ajaga 2.26 ja kolmandana
Kaur Kruusaauk ajaga 2.27.
7–14-aastaste poiste võistlusklassis osales neli poissi ja
võitjana väljus võimsa jooksu
teinud Andre Pärn, kes läbis
2,9 km 13.09-ga. Sama vanusega tüdrukute seas võidutses
2,9 km rajal Annely Kook
ajaga 15.39.
Naised läbisid samuti 2,9
km ning seal edestas teisi
Tuuli-Ann Freienthal ajaga
17.12. Meeste lühemal distantsil 2,9 km võidutses Gunnar Rebane ajaga 15.02. Meeste pikemal 5,8 km distantsil
napsas napimast napimalt
võidu Kristjan Paapsi ajaga

27.17, teisena lõpetas Veiko
Kook ajaga 27.18.
Alatskivi Sportlike Kolmapäevade võistlussarja järgmine võistlusala duatlon toimus
15-aastastele ja vanematele
osalejatele 3. juunil. Eelkooliealistele ja 7–14 -aastastele
lastele toimub Jaanikese lasteduatlon 17. juunil.
Tule ja pane ennast proovile
võib meeldima hakata!
–

Alatskivi kooli õpilased selgitasid parimaid
orienteerujaid
Traditsiooniline Alatskivi
kooli orienteerumispäevak
kogu koolile toimus 25. mail
juba kolmandat korda. Võistlus toimub iga kahe aasta tagant, vaheldumisikooliolümpiamängudega, korraldajaks
on kooli 12. klass.

Reet Kruup

Võistluspäev algas 1.–3.
klassi orienteerumismänguga. Õpilased jagati kolmikutesse ja kokku osales 17
võistkonda, kes pidid läbima
lõbusal orienteerumisrajal
punktid, kus lahendati erinevaid ülesandeid. Selle vanuserühma parimaks võistkonnaks osutusid Kädelin
Lvov, Marta-Miina Noormägi, Ralf Markus Koort ajaga 22
minutit ja 11 sekundit.
Teisena astusid võistlustulle
4.–7. klassi õpilased, kellel tuli läbida juba päris orienteerumisrada, mis paiknes
Tartu mnt koolipoolsel maaalal. Selles vanuses osales
34 võistkonda ning kiireima
aja 21 minutit ja 29 sekundit
jooksid rajal välja segapaar
Oksana Nilova, Paul Paap.
Orienteerumispäeva lõpetasid kooli kõige vanemad õpilased 8.–11. klassist. Nende orienteerumisrada kulges juba metsasemal ja pisut raskemal
Alatskivi lossi poolsel
maa-alal. Osales 27 võistkonda ning toimus tihedam
rebimine esikolmiku kohtade pärast. Esikoha võitlesid
orienteerumisrajal välja endale segapaar Renaldo Loos
ja Claudia Tross ajaga 43,01.
Kiitus tubli korraldamise
eest 12. klassi neidudele!
Priit

Allikivi

sporditöötaja

Alatskivi Uudised

Indiaca-võistluse Alatskivi Suled 8 võitis võistkond ALARI koosseisus (vasakult)
Alari Ainsoo, Maili Mägi ja Roland Vahi.

Indiaca-võistlus Alatskivi Suled 8
tõi kooli saali mänge igale maitsele
Indiaca-võistlus Alatskivi Suled toimus juba 8. korda. Võistluse eestvedaja on Tarmo Eres koos spordiklubi Juku ning
Alatskivi vallavalitsusega. Sellel aastal tõi päikseline päev
Alatskivi kooli saali 18 võistlejat, kes loosimise teel jaotati
kuude võistkonda. Seekordsel võistlusel ei olnud vastast
võistkonnale ALARI (Alari Ainsoo, Roland Vahi, Maili Mägi),
kes võitis kõik oma vastased kindlalt 2 : 0.
2. ja 3. kohale heitles pingsalt juba rohkem võistkondi ning
lõpuks suutis ennast teiseks mängida võistkond MARTIN
(Martin Vahi, Priit Allikivi, Sirle Tollimägi) ning kolmanda
koha medalid riputati kaela võistkonnaleKAUR (Kaur Pärna,
Roman Suvorov, Anna-Liisa Pechter).
Priit Allikivi

Meie lõpetajad

Alatskivi Kunstide Kooli lõpuaktusel anti lõputunnistused 8 õpilasele. Noorema astme lõpetajaid oli 5. Esireas
vasakult Maksim Artamonov (4. kl), Mattias-Sander Järs (4. kl), Elizaveta Pedova (4. kl), Joosep Lamp (7. kl),
Linda Piirimäe (4. kl), Ove Üllar Viesemann (4. kl), tagareas vasakult Ljudmila Gorodetskaja (7. kl), Annabel
Mõisa (7. kl), Gristelle-Hanna Hantson (7. kl), Juri-Voldemar Avvo (7. kl), Elis Pärn (7. kl), Anastasia Širokova
(7. kl), Katrin Ivanova (7. kl). Marko
Foto:
Mesi
Foto: Reet Kruup

29. lend. Vasakult Martin Nikitkin, Kaire Muinasmaa, Karoliin
Vinogradov, Legendra Hünnonen, Mairold Nikitkin, Kevin Laurisoo, Filipp Filippov, Kaur Krusa k AjlvaarMust. Tagreas vas kultõpeajd Han elaL ep, Ingrid Sinlaht,Merl Mogm ja
Kapajeva.
Marina
Alatskivi lasteaiast saadeti kooliteele

VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB

ALATSKIVI VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb
juunikuujuubilare

Liivaaugu kinnistu, registriosa nr 4529304, katastritunnus 12601:006:0085, suurus 12 000 m². Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
700 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Alatskivi Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE221010102021 348008 SEB Pangas enne
pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 60 kalendripäeva
jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.
Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Alatskivi Vallavalitsuse
vallakantselei sekretärile aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik,
Alatskivi vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Liivaaugu“.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 14. august 2015 kell 12.00.
Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 1 3.00. 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
Info telefonidel 730 2374 ja 51 5 4875 ning e-posti aadressil
Nina külas asuva
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kalmar.raudsepp@alatskivi.ee

Alatskivi alevik
ILMAR VILLIK
Alasoo küla
AITA LUISK
Alatskivi alevik
ELLE-MAI KANA
HELJU JOHANSON
Padakõrve küla
Alatskivi alevik
MARIA ELISEEVA
NIKOLAI LUPTOV
Nina küla
ÜLLE KALL
Alatskivi alevik
LARS KOLLERUP CHRISTENSEN
Alatskivi alevik

maikuu eakamaid sünnipäevalapsi
91

MAIMO LOOG

Alatskivi alevik

juunikuu eakamaid sünnipäevalapsi
88
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83
83
82

EHA KOBIN
BERTA VARIKO
JAAN-KALEV ANSIP
VAHUR KÄRNER
LUCIA LUKK

Ronisoo küla
Alatskivi alevik
Päiksi küla
Rupsi küla
Väljaküla

Tedreküla Seltsing korraldab
18. juulil 2015 kell 14

külapäeva
Kavas: külalisteatri etendus, mängud, võistlused,

supisöömine, ühislaul.
Osavõtust palume teatada hiljemalt 10. juuliks
tel 5384 4715.

8.–14. juulini on meie 7–18-aastastel lastel ja

noortel võimalus osaleda

Valgemetsa suvelaagris.
Tuusikuid kokku kuuele lapsele. Soovist palun teada
anda sotsiaalnõunikule tel 730 2375 või 502 5231.

OÜ Kroonipuuvõtab alalisele ja
hooajalisele tööle töökaid ja tublisid
kaminapuu pakkijaid ja liinitöölisi.
Töö toimub Alatskivi vallas, Torukülas.
Info telefonil 514 4532 või tulla kohale.

Müüa Lahepera külas elamu koos kõrvalhoonetega
3 kinnistut (elamumaa, põllumaa, metsamaa).
Kinnistute kogumaht 3,97 ha, millest metsamaad 2,47 ha.
Hind 30 000 eurot. Täpsem info tel 526 9588 Ain
+

Laadurekskavaatori

tööd
Glass Walls OÜ
Tel 509 9337. E-postiaadress: andrei@glasswalls.ee

Autode ost 5839 5949
–

Ostab
stab b
metsakinnistuidinnistuid
apõllumaidpõllumaidumaid
ja

korstnapühkija
Marko Mesi
puhastab teie kodu

koguu Eestis.
ti

vajaduse korral küttekollete

Tel 5557 7007

akti väljastus peale igat
tööd.
tel 5805 0201.

.

Alatskivi keerutuba lõpetab tegevuse
Alatskivi maanaised Irja
ja Helgi said ETV-st idee

teha keerutuba inimestele
riiete ja muu kauba vahendamiseks ja taaskasutuse
edendamiseks. Meie vald
toetas ruumidega, selts
maksis muud kulud. Keerutuba asus mitu aastat
postkontori kõrval ja vahepeal nn punases majas.
Seal aitas ruume remontida pr Kiiss. Erastamise
tõttu koliti jälle sidemajja

tagasi. Tublid töötajad on
olnud Irja Kotkas, Meida
Jõgi, Valve Hantson, Lilia
Nõomaa ja Leena Ainsoo.
Abistajaid oli teisigi, eriti

seltsi liikmeid.
Kaupa saime Soome sõpradelt ja palju annetusi
kohalikelt. Inimestele oli
see suureks abiks, eriti

lastega peredele ja

vanuon
ja noo-

ritele. Aga vahepeal

elujärg paranenud

red tellivad riided odavalt

internetist ja mujalt. Marja
kolis tagasi Soome ja nüüd
meie kaubavalik ei ole
enam nii värske. Seetõttu
lõpetame tegevuse sellel
suvel. Oleme oma väikeste
müügirahadega saanud
toetada seltsi tegevust ja
aidanud paljusid peresid
ning toonud vaheldust
riietumisel. Kaubaga oleme toetanud lasterikkaid

peresid ja hooldekodugi.
Ruumid aga ei vasta tingi-

.
.

janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

mustele, isegi vesi puudub.
Sellele vaatamata tuldi
niisama juttu vestma ja riideid proovima. Inimestele
oli alati lahke vastuvõtt ja
vahel tassike teed. Proovime nüüd olla keerutoata ja
kui jälle tekib vajadus sellise taaskasutuse järele, siis
–kes soovib, see proovib!
Irja Kotkas
Lilia Nõomaa

korstnad ja

küttekoLded.
remont,

VIASAT

paigaldus ja müük
TV-antenn

+

digibokside
paigaldus ja müük.

Garantii.
Tel 5666 3185.

