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Rahulikku Jõuluaega ing
rõõmsat aasta vahetust!

Alatskivi vallavolikogu

Javallavali tsus

Palve
Ps 95, 7-8: Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant.
Lk 11, 28: Aga Jeesus ütles:” Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.”
Ma tänan Sind, Issand, Sinu Sõna eest, et see oli alguses, et Söna oli
Sinu juures, et Sõna oli Jumal! Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata
ei ole tekkinud midagi. Tänan Sind, et Sõna sai lihaks ja elas meie keskel,
ja me nägime tema au, kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde!
Tänan, et oled oma Sõna edasi andnud põlvest põlve läbi püha Piibli, läbi
Sinu Sõna kuulutajate!
Tänan Sind, Issand, sellegi eest, et oled mind loonud inimeseks, kes on
võimeline kuulama, kuuldust õppima ja kuuldut ellu rakendama! Sinu Sõna
pole ainult kirjatäht, vaid tema kannab endas loovat ja elavat väge, mille
ees ei jää lõpuks püsima miski, mis on Sinu tahte vastu!
Sinu tahtmine on, et kõik rahvad Sinu Sõna kuuleksid ja õndsaks saaksid.
Selleks oledSa ka juba meie rahva mitmelepõlvkonnale andnudkuulda oma
püha Sõna. Kui Sinu Sõna on järgitud, siisjärgijad on kogenud ka õndsust,
mille kinkijaks oled Sina.
Kahjuks pole Sõnakuulamine ja sellele järgimine aga ainsaks võimaluseks.
On võimalik Sinu Sõnakuuldes ka oma süda kõvaks teha, arvates seejuures,
et ollakse ise küllalt tark teadmaks, mis läheb vaja mulle, mis teistele. See
uskmatusest tõusev lauslollus pidada end targaks ja kõvaks meheks või
naiseks toob kaasa aga ainult hävingut ja surma nii mulle kui ka teistele,
sest elu ja õndsust saan ma üksnes Sind kuulates ja järgides.
Sinu Sõna kuulata ja järgida me saame aga ainult siis, kui Sa ise oled
andnud Sõnale avatud ukse. Et see on avatud, seda oled Sa jätkuvalttõestanudka meie rahvale. Kahjuks on aga liialt palju veel neid inimesi nii
meie rahva seas kui ka kõikides kogudustes, kes ukse, mille Sina oledavanud
pääsemiseks hävingust ja surmast ellu, hoopiski kinni löövad.
Ma palun, Issand, puuduta kõiki neid kõvasid ja kalestunud südameid,
kes seisavad vastu või on ükskõiksed Sinu Sõnaja sellele järgimise õpetamisele-õppimisele! Sinu puudutus kõva südame vastu on võimeline seda
pehmendama nii, et iga puudutusega väheneb nende arv, kes on veel elust
ilma. Mida rohkem on aga kõvade ja kalestunud südametega inimesi seismas Sinu Sõna vastu, seda suurem ja kiirem on meie rahva nõrgenemine
ja oht hävineda.
Sinus, Issand, on aga kõik see, mis teeb meid elavaks ja hoiab elus. Nii
aita, palun, et iga meie rahva liige kuuleks Sinu Sõnaja tahaksseda järgida!
Siis võime olla kindlad, et Sinu armu tõotused ei ole meist kellegi jaoks
kättesaamatus kauguses olevad unelmad, vaid et iga Sinu armu tõotus on
kõige ehtsam tõelisus, kus Sa tahadkinkida meile elu jakõike armu ülirohkelt
meie Issandas Jeesuses Kristuses; kes Sa oled Inimese Poeg, uueks loodud
inimsoo esmasündinu, kes Sa omas väes lood uueks iga uskliku inimese ja
aitad saada temal inimeseks selle sõna tõelises tähenduses!
Õnnistatud advendiaega soovides
EELK Alatskivi koguduse õpetaja Raigo Ojamets
Advendiajal 2015. a.

Alatskivi kirikus jumalateenistused
pühapäeviti kell 12.30.
24.12. kell 16.00 jõuluõhtu
25.12. kell 12.30 1. jõulupüha
31.12. kell 16.00 vana-aasta
01.01. kell 12.30 uusaasta
EELK Alatskivi koguduse pangaarvele
–

–

–

–

EE371010102021391000 on võimalik
teha ka liikmeannetusi ja annetusi.
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koht h ngele, vaimule, kehale.

Tagasivaade aastale 2015
2015. aasta

on

gus, kus leiti, et tähtsad on nii
suured kui väikesed arengusoovid. Alatskivi vald esines edukalt 42. Peipsi suvemängudel
ja sai seal 2. koha omanikuks.
Jätkus täie hooga teatrisuvi
Alatskivil. Uute tükkidena mängiti etendusi „Täisring” ja„Palju
õnne argipäevaks”. Rahva poolt
võeti mõlemad soojalt vastu.
Ilmavalgust nägi „Kodavere

kuulutatud

muusika-aastaks. Laulusalmgi
ütleb

–

muusika on rõõmu

jaoks. Ilma muusikata oleksime
kogu aeg pinges. Oleme ju kõik
kogenud, et tööd ja tegemised
sujuvad paremini, kui mõttes
ümiseme mingit lihtsat laulukest. Ja veel parem on, kui
loome enda laulukesele uued,
just enda välja mõeldud sõnad.
On samas iga aastaringis mingi
osa, mille oleme ise loonud või
ellu viinud. Nii oli see kindlasti
lõppeval aastal. Meenutagem.

uavits“ ehk rahvakeeli aabits.

Aitäh Mari Niitrale ja Eevi
Treialile selle koostamise eest.

Loodusjõud andisid endast
märku 12. augustil. Augustitormi kõige suuremad kahjud
olid justKokora kandis. Kokora
vanast mõisapargist oleks nagu
sõda üle käinud.

Jaanuar. Kodanikualgatuse

raames toimus seminar-infopäev kortermajade elanikele.
Tõdeti, et palju saaks paremini
teha korteriühistute koostööna.
Suured tänudPeeter Vagulale ja
teistele eestvedajatele. Jätkuvalt
toimis Alatskivi talveülikool.
Seekord teemaks mahepõllundus. Lossis toimusidkinoõhtud.
Aitäh kodanikukino eestvedajale Anne Toomele. Põnevust pakkus Alatskivi koolielu.
Kohtumine Hullu Teadlasega

2015. aasta novembrikuust jääb meelde naiste korraldatud sügispidu meestele.
Mehed üllatasid naisi sama toreda peoga märtsis naistepäeval. „Taas on meeste
kord teha tormi naiste südames!" laulsid naised ning õhtujuhidTerje Sööt ja Merle
Müür kinnitasid teatepulgakülge uue sildi järgmise peo jaoks. Naiste sügispeo
algataja Margit Kilter andis teatepulga Eevale, kes selle siis pidulikult meestele üle
andis. Nüüd jääme ootama, millega mehedvastavad.

pakkus õpilastele palju uut ja
põnevat. Spordiklubi Juku eestvedamisel toimus meeleolukas
peoõhtu, kus kuulutati välja
2014. aasta sporditähed. Aasta
parimaks naissportlaseks tunnistati Ketlyn Päästel ja meessportlaseks ReinVares. Veelkord
palju õnne neile. Jaanuarikuu
viimasel päeval toimusid järjekordsed Alatskivi talimängud,
kus rändkarikas jäi taas Kroonipuule.
Veebruar. Tähistati Eesti Vabariigi 97. aastapäeva. Vallavanema vastuvõtul käisid tublid
õpilased. Päeva finaaliks sai
nautida aktusetendust „Linnutiivul üle Eesti“, kus lõi
kaasa 60 õpilast-õpetajat. Sügav
kummardus kõigile esinejatele.
Alatskivi valla teenetemärgi kavaleriks sai Jüri Talvet.
Alatskivi valla vapitaldriku
väärilisteks tunnistati Varmo
Laumets ja Janno Tomson. Kuu
lõpus toimunud karjääripäev
koolis pani õpilased mõtlema
tuleviku üle. Alatskivi vald
osales 37. Peipsi talimängudel
Räpinas, kus saavutas väärika
1. koha. Suur tänu kõigile, kes
seal Alatskivi valla võidule nõu
ja jõuga kaasa aitasid. Sportlik
oli samuti Nina küla rahvas
oma vastlapäeva üritusega Nina
majaka juures.
Märts. Jätkusid tulised vaidlused Alatskivi keskkooli saatusest. Tartumaa koolinoorte
korvpalli meistrivõistlustel
võitsidAlatskivi korvpallineiud
meistritiitli ja karika. Laste ja
noorte teatrinädala „Lavale
loodud“ raames otsiti lavale
loodud näitemäguhuvilisi lapsi
ning raamatukogus toimus vahetunni varjuteater, kus lapsed
said vahetundide ajal nukke
meisterdada ning nendega
siis omaloomingulisi lugusid
etendada.

September. Volikogu suunas
Alatskivi valla arengukava
muudatuste eelnõu avalikule

väljapanekule. Kokku oli rahvakoosolekutel ja ümarlaudadel
135 osalemisjuhtu. Lossijärve
sügisjooks pani ilusa punkti
võistlussarjale „ Alatskivi sportlikud kolmapäevad”. Minu

poolt suur tunnustus kõigile
võistluste organiseerijatele ja
samuti osavõtjatele. Alatskivi
lossi taha mäenõlvale valmis

kaunis puutrepp, mis sobib
hästi sinna nii praktilises mõttes kui ka miljööväärtuslikult.
Aitäh selle projekti elluviijale
Maimu Arrole.
Oktoober. Aasta õpetaja tiitli

Keskkooli naispere Kihnu Virve sai publikult väga sooja vastuvõtu. Ansamblis
mängivad-laulavad vasakult Anne Toome, Ene Leppik, Heli Roosma ja Julija
Ivanova.
FOTOD: Triin Reimann

Aprill. Toimusid traditsioonilised Juhan Liivi sünnipäeva
üritused. Järjekordse Liivi luuleauhinna vääriliseks tunnistati
Jüri Kolk. Liivi Muuseumis
avati näitus „Liivi mängides“.
Alatskivi Kunstide Kool pidas
väärikalt oma 25. sünnipäeva.
Siinjuures tahan südamest tänada kõiki selle kooli õpetajaid,

kes vaatamata väikesele palga-

le, teevad tihti oma tööd missioonitundest. Alatskivi keskkooli õpilased said Comeniuse
projekti raames käia Türgis
tutvumas teistsuguse kultuu-

riruumiga. Jüriöö teatejooksust
võttis osa seitse võistkonda.
Lauatennise meistrivõistlustel
kaitsesid edukalt eelmise aasta
meistritiitlitAnžeelika Tappo ja
Lauri Leppik.
Mai. Alustati Alatskivi valla arengukava muutmise ja

täiendamisega. Talgupäeval

„Teeme ära“ osales ligi 100

talgulist. Eriline

tänu

talgujuh-

tidele Ene Savolinen, Helena

Stepanova, Maimu Arro, Rainer
Punga, Kalev Elken ja teistele.
Alatskivi lossi õues ja pargis
peeti Josephine lillepidu, mille
traditsiooniks saab uute puude
istutamine lossiparki. Alatskivi
lasteaia spordipäeval osalesid
endise Kodavere kihelkonna

piires asuvad lasteaiad. Indiaca
võistlus Alatskivi Suled 8 tõi
kooli saali mänge igale maitsele.
Traditsioonilisel Alatskivi kooli
orienteerumispäevakul osales
palju võistkondi.

pälvis Illi Teras. Palju-palju
õnne selle kõrge tunnustuse saamisel. Kuu lõpus pidas
Alatskivi koolipere keskkooli
65. sünnipäeva. Toimusid üle-

riigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“. Lõpuks sai Alatskivi kooli ümbrus
videokaamerate valve alla.
November. Täitus 80 aastat
legendaarse kehalise kasvatuse
õpetaja Lembit Holsti sünnist.
Selle tähistamiseks pandi Alats-

Juuni. Jaaniõhtu tegi meeldivaks kena jaaniilm koos alatskivilaste etendusega „Elu keset
metsa“. Suur-suur tänu kultuuritöötajale Reet Kruup suudab
alati meie meeli köita vahvate
üritustega. Noortekeskus viis
edukalt ellu projekti „Loovalt
ühtseks“, kus osalesid ka ümbruskonna omavalitsuste noored.

kivi kooli staadionile tema auks
mälestuspink. Taas jätkusid
loengud Alatskivi talveülikoolis. Üllatusi pakkus Tartumaa
naisseltside sportlik stiilipidu
Alatskivi kooli saalis.

Olge tänatud kõik selle projekti
eestvedajad.

diaeg

–

Juuli. Toimusid

traditsiooni-

lisedAlatskivi suvemängud ja
kolmandat suve järjest võitis SK
Juku. Raekoja platsi rallilaval
esinesid ja tutvustasid geopargi
Kodavere kanti Alatskivi, Pala
ja Vara isetegevuslased. Üritus
toimus Rally Estonia 2015 raames. Alatskivi uuel teatrilaval
Mõisa talli hoovis mängiti me-

nukalt lustakat suvelavastust

„Täiuslik pulm”.

August. Käima läksid arengukava uuendamise rahvakoosolekud. Kõige osavõturohkem
oli ümarlaud Nina raamatuko-

Detsember. Saabunud advenon ju ootuste ja lootuste
aeg. Taas saavad toimuma
Alatskivi lossis nii jõuluturg kui
ka jõulukontserdid. Taaskord
süütame kuusel küünlad ja
küünlaleek valgustab hämara
toa. Jõulutulede valguses saab
uus aasta jälle tulekuks loa.

Kõigile kauneid jõule, südameisse rõõme ning hingerahu.
Õnnerikast aastavahetust ja
täitugu me uued unistused
ning soovid just saabuval 2016.
aastal.
Andu

Tõrva

vallavanem

Alatskivi Vallaleht
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VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istung toimus 10. novembril
Vallavalitsuses arutati koos hallatavate asutuste juhtidga läbi
valla 2016. a eelarve eelnõu ja seletuskiri. Otsustati, et finantsjuht
vormistab lõplikult Alatskivi valla 2016. a eelarve eelnõu koos
seletuskirjaga ja vallavalitsus esitab koos novembrikuu volikogu
istungi materjalidega eelnõu volikogule.
Vallavalitsus korraldas hanke auto liisimiseks. Pakkumised
küsiti kolmelt firmalt ning soodsaimaks osutus AS Carring pakkumus. Viimane kinnitati pakkumise võitjaks.
Vallavalitsus rahuldas E. Zirki avalduse tema vabastamiseks
Alatskivi Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni liikme ülesannetest ja
uueks liikmeks nimetati maakorraldaja Merle Mangusson.
Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlejaid oli kaks: ühte
taotlust ei rahuldatud ja teine taotleja sai vabastuse esialgu talveperioodiks.
Aadressiandmete süsteemi nõuetest lähtuvalt andis vallavalitsus
nõusoleku E.Lõhmusele Savastvere ja Kuningvere külas asuva
kinnistu katastriüksuste lähiaadresside muutmiseks.
M. Kangro avalduse alusel anti nõusolek Kuningvere külas
asuva Kadrina katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks
kinnisasjaks.
Seoses teemaade munitsipaalomandisse taotlemisega vaatas
vallavalitsus läbi materjalid viieteistkümnele teelõigule teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramiseks ning kinnitas
maa maksustamishinna aktid.
Alatskivi vallas on seni lõpetamata toimikuid õigusvastaselt
võõrandatud maa kompenseerimise osas. Mittelõpetamise põhjused on erinevad: õigustatud subjektid on surnud või pole teada,
subjektide omavahelised arusaamatused, pärijad ei ole teada või
pärimistoimingud on lõpuni viimata jms.
Toimikute lõpetamiseks võttis vallavalitsus vastu korraldused
õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ja
kompensatsiooni määramiseks seni tagastamata nelja maatüki
osas.

Kahele lapsevanemale määrati paljulapselise pere lasteaia toidupäeva maksumuse osaline kompenseerimine. Ühekordne toetus

määrati ühele taotlejale.
Pärimisseaduse alusel avanes Alatskivi vallale pärand Pärnu
linnasKöie tn 7/4. Pärandil pärijad puudusid, mis tehtikindlaks
kodanik V. Valiti algatatud pärimismenetluse toimingutega Pärnu
notar Irina Luih poolt. Pärimisseaduse alusel omandas pärandvara Alatskivi vald. Vallavalitsus nõustus hüvitama menetluse
algatanud isikule kulutused.
Alatskivi Vallavalitsuse ja SA Peipsiveere Hooldusravikeskus
vahel on sõlmitud lepingud isikute ülalpidamiseks ja hoolduseks
hoolekandeasutuses, mille alusel osaleb Alatskivi vald hooldusravikeskuses Alatskivi valla elanike registrisse kantud kodanikele
teenuse osutamise rahastamises. Alatskivi vallavolikogu 25. juuni
2015 määrusega nr 7 „ Alatskivi valla eelarvesthoolekandeteenuse
eest maksmise kord“ muutus alates 01. augustist 2015 hooldekodus hoolekandeteenuse eest maksmise kord. Eelnimetatudkorra
§ 10 lõike 1 alusel lõpetab vallavalitsus määruse jõustumise ajal
kehtinud hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise teenuse
lepingud ja viib lepingu alusel toimunud hoolekandeteenuse
rahastamise kooskõlla määrusega. Alates 01. jaanuarist 2016. a
toimub Alatskivi valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmine uue korra alusel.
Ene Zirk
vallasekretär

Nina küla elanikele teeb muret
juurdepääs Peipsi järvele
Peipsi järve kallas Nina külast kuni Rootsikülani on olnud
aastaid kaetud ilusa valge liivaga. Suvel on see rand kena puhkusepaik nii kohalikele elanikele kui ka turistidele. Kahjuks
muudab rand seoses madala veetasemega oma ilmet ja hakkab
võsastuma. Kui võsa levikut ei peata, on juurepääsPeipsi järvele
varsti olematu.
Nina küla 11 aktiivset inimest koos külavanemaga kogunesid
27. oktoobril, kaasas labidad ja muud aiatööriistad, et puhastada
rannajoont. Väike osa sai puhastatud, kuid enamus rannast vajab
juba tõsisemat tehnikat ja tugevamat tööjõudu. Me loodame saada
abi valla poolt javolikogu mõistvat suhtumist meie probleemile.
Kõik ikka selleks, et meil kõigil oleks suvel mõnus soojal liival
puhata, mitte tihedas võsas.
Nina külavanem ja aktivistid
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Kaastöid ja infomaterjali lehele

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

palume saata vallavalitsusse
sekretäri kätte või otse meili-

Trükk

ja kujundus:

OÜ Vali Press
Põltsamaa, Pajusi mnt 22

Tel 776 8871

aadressile reet@alatskivi.ee
28. detsembriks.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid
nende selguse huvides toimetadaja
lühendada. Kõik toimetusele kasutada
antud materjalid (käsikirjad, trükised,
fotod jne) tagastatakse andja soovil.

Vallavolikogu istung toimus 26. novembril
Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli põhimäärus on vastu võe-

tud 28. aprillil 2011. Tänaseks on toimunud muudatused kooli
põhimääruse aluseks olevas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
ja kooli pidaja seisukohtades. Volikogu võttis vastu määruse
Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli põhimääruse muutmiseks.
Vallavolikogu oma 30. aprilli 2015 otsusega “Juhan Liivi nim
Alatskivi Keskkooli ümberkorraldamine” tegi vallavalitsusele
ülesandeks algatada otsusest tulenevate valla arengukava muudatuste arutelu ning esitada muudatusettepanekud volikogule 15.
septembriks 2015. Mitu kuud kestnud koostöö tulemusena esitas
vallavalitsus istungile esimeseks lugemiseks eelnõu Alatskivi
valla arengukava muutmiseks.
Volikogu liikmete kiidusõnu jagus Alatskivi valla terviseprofiili ja tegevuskava koostajatele ning dokument võeti vastu
ühehäälselt.
Maikuu volikogu istungil arutati Liivi Muuseumi arengukava
aastateks 2015-2018. Tookord jäädi seisukohale, et uuendamist
vajab ka Liivi Muuseumi põhimäärus. Volikogu võttis vastu
määrused eelnimetatud dokumentide kehtestamiseks.
Ühissõidukipeatuste nimede korrastamiseks võttis volikogu
vastu määruse, millega otsustati seniseid nimetusi mitte muuta.
Kohanimeseadust arvestades kehtestati Nina külas tänavatele
nimed.

Anti nõusolek Alatskivi vallale kuuluvate

nelja kinnistu (lõike)

tasuta võõrandamiseks riigitee 43 Aovere-Kallaste-Omedu tee-

vajalikuks laiendamiseks Meoma-Alatskivi lõigu remondi
tehnilist projekti arvestades.
Valla teeregistri korrastamise eesmärgil otsustati taotleda kaheteistkümne tee teemaad munitsipaalomandisse.
Nina külas asuvad vallale kuuluvad ehitised, millede juurde
otsustati taotleda teenindusmaa ligikaudse pindalaga 0,9 ha.
Pikemalt arutleti võimaluste üle 2016. aasta sügisest gümnaasiumidesse õppima asujatele toetuse maksmist. Otsuse tegemiseks
vajab teema täiendavat analüüsimist ja volikogu komisjonide
koostöös arutelu.
Volikogu pikendas viie aasta võrra ruumide kasutamise lepingut MTÜga Alatskivi Maanaiste Selts senistel tingimustel.
Kinnitati Kokora külas Koopamäe kinnistu võõrandamiseks
toimunud pakkumistulemused ja kinnistu omandab OÜ Sining.
Peeter Kiuru andis ülevaate eelarve-majanduskomisjoni tegemaa

vusest 2015. a.

Vallavalitsus andis volikogule üle Alatskivi valla 2016. a eeleelnõu ning volikogu liikmeid teavitati võimalusest teha
ettepanekuid ja kommentaare Tartumaa maakonnaplaneeringu
eskiislahendusele kuni 14.12.15.
Järgmine volikogu istung toimub 17. detsembril.
Ene Zirk
vallasekretär
arve

Rikkus, mille mõõtmiseks ühikud puuduvad
Alatskivi Kunstide Kooli
õpilased on sel sügisel end
proovile pannud mitmel konkursil ja esinenud seal tublisti.
Rõõm on vaadata noori, kes
on leidnud tegevuse, mis neid
vaimustab, paneb südame
kiiremini põksuma ja silmad
särama.

See õppeaasta on suure hooga käima läinud. Meeldivat
elevust tõi taasavatud poptantsu eriala, mis pakub osalemisrõõmu lausa 24 õpilasele.
Oleme väga rikkad, meil on
andekad lapsed ja head õpetajad ning rõõm tehtust. See
on rikkus, mille mõõtmiseks
õnneks ühikud puuduvad.
Orissaares otsiti 13.-14. november võluhäält, mis vaimustaks ja võluks inimhinge.
Festivali kunstiline juht kirjeldab võluhäält järgmiselt:
„Hääl, mis paneb vakatama
kõik ümbritseva, mille sisemine fraseerimine ja mõtte suund
panevad meid seisatama ja
endaga kaasa minema. Hääl,

Töötukassa

–

mille kõla tõmbab endaga
kaasa ja me unustame end
tema lummusesse. Hääl, mis
suudab oma tehnilise virtuoossusega meid vaimustusest
plaksutama panna ja hääl,
mis meile tahtmatult pisarad
silmi toob. Konkurss-festival
„Võluhääl” on ellu kutsutud
selleks, et anda võimalus lastel
ja koolinoortel end proovile
panna loomuliku, klassikalise
suunaga ja võimendamata
laulmise teel.“
Võluhääl 2015 konkursil osalesid kolm andekat Alatskivi
Kunstide Kooli noort lauljatari
Anett Rajaste, Marta-Miina
Noormägi ja Hella Hildegard
Niitra. Tihedas konkurentsis
saavutas Hella Hildegard Niitra 8-10 aastaste vanusegrupis
III koha. Lisaks lauluvõistlusele said noored uusi teadmisi
ja kogemusi žüriiliikmete
läbiviidud töötubades. Risto
Joosti juhendamisel osaleti
„ Muusika kui vokaaltehnika“ ning Helen Lepalaane

partner

vähenenudtöövõimega inimestele

2016. aastal käivitub Eestis töövõimereform, mis muudab
senist töövõime hindamist ja toetuste maksmist, ja mis veelgi

olulisem võimaldab vähenenud töövõimega inimestel oma
töö- jaigapäevaeluga paremini toime tulla. Reformi tulemusel
koonduvad töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine
ja vähenenud töövõimega tööealistele inimestele mõeldud
teenused töötukassasse. Alates oktoobrist on meil tööl juhtumikorraldajad, kes on valmis nõustama just vähenenud
töövõimega inimesi ehk neid, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline või puuduv töövõime. Järgmise aasta 1.
juulist korraldame töövõime hindamist ja toetuse maksmist.
Töötukassasse hindamisele tuleb tänastel töövõimetuspensionäridel pöörduda alles siis, kui hakkab kätte jõudma püsiva
töövõimetuse otsuses märgitud tähtaeg. Inimesi, kellele on
määratud töövõimekaotuse protsent tähtajatult, ümber ei
hinnata ja nad saavad edasi töövõimetuspensioni.
Vähenenud töövõimega inimesi toetavad erineval viisil
töötukassa, sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus.
On inimesi, kes vajavad tuge kõigilt kolmelt, kuid kindlasti
ka neid, kellele piisab üksnes töötukassa teenustest. Töötukassasse pöördumisel vaadatakse koos nõustajaga üle
inimese vajadused tööelus püsimiseks või sinna naasmiseks
ja tehakse kava, kuidas teda kõige tulemuslikumalt aidata.
Kui keegi vajab lisaks tuge ka sotsiaalkindlustusametist või
kohalikust omavalitsusest, saab ta sinna pöördumiseks töötukassast asjalikku nõu.
Põhjalikum info Alatskivi valla veebilehel www.alatskivi.ee
–

Helle Ruusing
Eesti Töötukassa meedianõunik
Abivahendite süsteemi korraldus

„Legato- klassikalise laulmise
põhialused“ töötoas.
Hella Hildegard Niitra kommenteeribkonkurss-festivalilt
saadud kogemust järgmiselt:
„See konkurss oli väga lahe.
Lahe oli juba sellepärast, et see
oli üleriigiline. Ma polnud varem laulnud ilmaklaverisaateta. See konkurss oli eriline veel
selle poolest, et see oli kaks
päeva ja me olime saare peal.
Töötoad meeldisid ka. Esimeses töötoas laulsime erinevates
stiilides ühte laulu. Ma sain
sellest teada, et üks laul võib
väga erinevalt kõlada. Teine
töötuba meeldis mulle ka.
Mõned vabatahtlikud said
seal proovida laulda nii, et
kõik kõlaks hästi ühtlaselt.“
Nii lapsed kui ka nende juhendaja õpetaja Made Ritsing
jäid Võluhääl 2015 konkurssfestivaliga väga rahule.
Meie kunstide kooli lapsed
on sellel õppeaastal osalenud
veel ka Wirkhaus 2015 konkursil, kus Andre Pärn saavu-

tas plokkflöödi mängijate seas
oma vanusegrupis III koha.

Elvas toimunudLooduslaulu
lauluvõistluselt tõi Eha Merin
Nõmm koju II koha ja Hella
Hildegard Niitra III koha.
Suur tänu flöödiõpetaja PilleRiin Alandile ja lauluõpetaja
Made Ritsingule laste hea
juhendamise eest.
Neid ja paljusid teisi meie
noori andekaid õpilasi on
võimalik näha ja kuulda esinemas 18. detsembril kell 16,
mil lossis leiab aset Alatskivi
Kunstide Kooli jõulukontsert. Kunstiosakond esitleb
oma töid 10. detsembril kell
14 kooli ruumides avataval
kunstinäitusel. Olete oodatud
kaunil jõuluootuse ajal koos
meiega rõõmsad olema ja neil
sündmustel osalema!
Madli Must
Alatskivi Kunstide Kooli
direktor

Alatskivi Maanaiste Selts
saab uue kinoprojektori
Maavanema korraldusega 09.11.2015 nr 1-1/735 tunnistati positiivseks kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta sügisvooru
esitatud MTÜ Alatskivi Maanaiste Seltsi projektitaotlus “Kino
rikastab maaelu” ja eraldati 1735 eurot toetust.
Projekti toel ostetakse Alatskivi kodanikukinole kino näitamiseks sobilik projektor, et saavutada kõrgem pildi kvaliteet.
Loodame, et jaanuaris saabkino näidata juba uue projektoriga.
Täname KÜSK-i toetuse eest!
Maimu Arro
projektijuht

Abivahendite süsteemi korraldus
Alates 1. jaanuarist 201 6 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse
inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
info Alatskivi valla veebilehel www.alatskivi.ee

Põhjalikum

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi

kaardi

ja

erimenetluste kohta

ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi
poolt hüvitatavate abivahendite
ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon 1 61 06

Alatskivi Vallaleht
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Lummav lugu
Muusika-aasta lõpetuseks üks tore meenutus
Vella Uppuselt
Mul on olnud võimalus
oma elu jooksul väga palju
kordi teatris käia. Just võimalus. Ma arvan, et väga
paljud teatri ja muusikahuvilised inimesed oleks seda
teinud, kui oleks saanud.
Mul vedas. Ma sain varsti
peale sõda tuttavaks ühe
perekonnaga, kelle õmblejannast perenaine oli väga
suur teatrisõber, tema mees,
rauakooli õpetaja, üldse
mitte. Elasid Roosi tänava
3-toalises korteris. Olin seal
alati teretulnud öömajaline
ja Leidale hea teatrikaaslane. Nii me siis vantsisime
kahekesi või üksi mitukümmend aastat põhiliselt Vanemuise väikesesse majja,
hiljem muidugi suurde ka.
Võib öelda, et kogu selleaegne repertuaar on nähtud,
paljud asjad ka mitu korda. Näiteks väikeses majas
„Peer Gynt“ neli korda see
imeilus Griegi muusika!
Tallinna teatrites on muidugi palju vähem käidud.
Tollel ajal, ma mõtlen peale
sõda, saime meie pealinna
vaid laulupidude ajal. Õhtutikäisime siis teatris. Elavalt
on meeles Georg Otsa ja
Meeta Kodaniporki duett
„Rahutust õnnest“. Imeilus!
Ka Moskva Suures Teatris
olen saanudkorra käia „Jevgeni Oneginit“ vaatamas.
Aeg läks edasi ja kont–

serdid ning teatrietendused tulid lähemale seoses
Alatskivi uue koolimaja
suure saali valmimisega.
Ühest kontserdist tahangi
rääkida. Selle kuulutust ma
ei olnud millegipärast enne
näinud, aga sel ei olnudki
nagu miskit tähtsust, peaasi,
et kontsert ikka toimub. Kui
riidehoius mantlit maha
võtsin, siis oli nagu imelik,
et ühtegi täiskasvanud inimest ma ei näinud, olid vaid
koolilapsed. Saali minnes
tuli trepi peal majahoidja
Tosso Hugo vastu ja mina
ütlen talle, ise täis sügavat
pahameelt, et mis need inimesed õige mõtlevad, et
ei viitsi kontserdile tulla.
Palju neid kontserte siin nii
väga toimubki! Lugupeetud
tolleaegsed daamid ja härrad, vabandust seltsimehed,
alati olite platsis, aga nüüd
mitte ühtegi! Kuhu see teie
muusikahuvi nüüd äkki jäi?
Aga mina, nagu valge
vares, läksin istusin neljandasse ritta aknapoolses osas.
Naabriteks eesreas kümmekond rokifänni ja üks Tootsi-taoline pikk poiss.
Algas. Üks noor mees tuli,
istus klaveri taha ja hakkas
laulma. Ilusti laulis. Me
plaksutasime ka. Edasine
lugu orkestriga oli juba
teine tubak. Selles oli juba
rohkem liikumist, hääletoonid paisusid ja kõrgenesid.
Naabripoiss reageeris kiirelt
ja algatas rütmiplaksu, saal
tuli silmapilkselt kaasa.

Tore oli, aga ootusärevus
oli ikkagi suur mis edas
–

tuleb? See on nagu umbes
enne äikest, et kas jõuab
meie kohale või vajub alla?
Jõudis! Rütmiplaksust oli
vähe, minu poisid hakkasid
rütmis jalgu maha lööma.
Vaatasin korraks taha saali,
et kas ikka kõik teevad nii.
Jah, kõik tegid, väljaarvatud
vast need kaks noort meesõpetajat seal saali taga reas
seismas.

Nüüd juhtus see, mis juhtuma pidi! Saali põrand

hakkas kõikuma ja mitte
sugusi vähe, vaid ikka kohe
tuntavalt ja see ei olnud
enam tore, vaid oli kole.
Minu esimene mõte oli, et
mis on minu all? Köök vist,
siis võin supipotti kukkuda.
Kui on veel söögitoa osa,
siis võin mõne laua peale
lennata ja jään ellu. Sel ajal,
kui mina maadlesin oma

muremõtetega elljäämise
või mitteellujäämise pärast,

oli lava peal toimunudolulisi muudatusi. Laetuli oli ära
kustutatud ja käis virmaliste vehklemine. Värvilised
helgiheitjad töötasid nagu
hullud! Kord lasti lakke,
siis pillimeeste väga ilusate
pikkade läikivate atlass-siidist siniste ja kollaste pükste
peale.
Ma tulin tulema. Seisatasin
korraks koolimaja nurga
juures, tõmbasin kopsud
külma sügisõhku täis ja
ütlesin kõvasti: „Ma pääsesin!“ Just nii, sest lahtiste

akende taga paistis see õige
trall alles algavat. Üks meeshääl tahtis midagi öelda, või
tahtis ta viimati laulda? See
oli täiesti mõttetu, lootusetu
ponnistus, et sinna vahele
trügida. Pillimehed olid tublid, oi, kui tublid nad olid!
Kui nad olid võtnud pähe, et
ainult nemad teevad kõige
kõvemat häält, kasvõi hing
välja, siis nad seda tegid ka.
Ausalt.
Kiriku kohal oma külatee
otsas pöördusin vaatama
lõunataevasse, kohta, kus
taevalaotuses peegeldusid
värvilised valgussähvatused. Kohta, kus olin olnud
lummavate elamuste võimuses. Hääledkostsid nagu
seina

taga.

Ammusel ajal olid kaks
naist esimest korda elus
telefoniga rääkinud. Üks
ütleb: „Sa oled nagu seina
taga!“ Teine: „Imelik, on jah
nagu seina taga!“ Ja imestamine käis niikaua, kuni
minutiline kõneaeg läbi sai
ja telefonipreili ütles: „Halloo, te räägite veel?“
Kui oleks veel võimalik,
paluksin küll andeks tollaste pillimeeste ja ka Gunnar
Grapsi käest, et ma nii lollilt
poole pidu ajal ära jooksin.
Aga Gunnar on ise ka süüdi,
et poisid nii hullusti jalgu
trampisid.
Laske aga käia! Aga ikka
maa peal, ikka maa peal,
kullakesed, mitte teise korruse saalides.

Alina Berebeljuh pälvis
EHRL stipendiumi
18. novembril anti pidulikult üle Eesti Hotellide ja Restoranide
Liidu stipendiumid. Üks
tänavusi stipendiaate
on Alatskivi valla noor,
Alatskivi keskkoolis
2012. aastal põhikooli
lõpetanud Alina Berebeljuh, kes õpib Tartu
Kutsehariduskeskuse majutusteeninduse
3. kursusel.
Stipendiaat Alina on
kõrge õpimotivatsiooniga, tema hinnetekeskmine on 4,42. Kutseõpetajad iseloomustavad
Alinat järgmiselt: „Alina
on väga kohusetundlik,
sõbralik, viisakas ja eetilise käitumisega õpilane.

Alina Berbeljuh (vasakul) koos juhendaja
Alina Orlovaga.

Omab suurepärast algatusvõimet, on hea pingetaluvusega ja
teeb kõik tööd õigeaegselt.“
Lisaks õppetööle on Alina vabatahtlikuna aidanud kooli
samuti lööb vabatahtlikuna
kaasa klubi Tartu Maraton toitlustuse korraldamisel. Aktiivse kooliüritustel osalemise eest on teda korduvalt direktori
käskkirjadega kiidetud.
Praktikaettevõte, hotell Tartu, hindas tema erialaseid oskusi
samuti väga kõrgelt. „ Alina erialased teadmised on suurepärased ning nenderakendamine oma töös on oskuslik. Ta näitas
ennast praktika vältel aktiivse ja edasipüüdliku töötajana, ta
on kohusetundlik, distsiplineeritud ja oma eeskujuga teisi
motiveeriv. Temale omase optimismiga saavutas ta väga head
suhted kollektiiviga. Sellised inimesed on alati teretulnud nii
majutus-kui ka teenindusettevõtetesse,“ iseloomustas praktikajuhendaja.
Lisaks stipendiumile premeerib EHRL stipendiaate liikmeshotellide või restoranide kinkekaartidega. Peale rahalise

õppehotellis tube hooldada,

tunnustuse eelistatakse stipendiaati pärast kooli lõpetamist
vakantsele kohale EHRL –i liikmesettevõttes.
Maire Merits
MTO juhataja

Selgus esimene Lembit Holsti mälestusturniiri meister
Esimesel Lembit Holsti mälestusturniiril välkmales osales
seitse malehuvilist, teiste hulgas ka Lembit Holsti lapselaps
Andreas Holst. Mälestusturniiri esimese võidukarika teenis välja Vello Metsoja, teine
koht Enno Simsonile ning kolmas koht kuulus Ants Liivale.
Võistluse peakorraldaja oli Uno
Ainsoo koostöös spordiklubi

Jukuga.
•

Algas Tartumaa koolinoorte korvpallihooaeg
7.–9. klassi poistele

Juhan Liivi nim Alatskivi
Keskkooli 7.–9. klassi korvpallipoisid alustasid mängudega Tartumaa koolinoorte
meistrivõistlustel. I etapp toimus 12. novembril Kambjas.
Meistrivõistlustel osalevad
nelja kooli poiste võistkonnad.
Lisaks Alatskivile Ülenurme
gümnaasium, Lähte ühisgümnaasium ja Kambja põhikool.
Mäng-mängult läks Alatskivi
poiste mängupilt paremaks
ning meeskondlikumaks. Päeva kaks esimest mängu kaotati
Lähtele ja Ülenurmele vastavalt
16 : 58 ja 20 : 30, kolmandas
mängus Kambja vastu suudeti
napp võit napsata 26:24. Alatskivi kooli võistkonnas mängisid Henry Knude, Veiko Kook,
Marko Piiri, Daaniel Püss,
Marten Mangusson ja Tauno
Katsan. Teine etapp toimub
2016. aasta kevadel ning siis
selguvad antud vanuseklassi
Tartumaa koolinoorte parimad
korvpallivõistkonnad.

L, 12. detsember kell 10–16

Alatskivi lossi traditsiooniline JÕULUTURG
müügil vaid käsitööna valminud esemed ja toidud.
Kontserdid Tubina kammersaalis:
kell 12 laulavad Alatskivi Kunstide Kooli lauluõpilased
kell 13 esinevad Lõõtsavägilased
Toimuvad erinevad töötoad.
–

P, 13. detsember kell 12
Jõulumaiustuste valmistamie õpituba.
Plaanis on piparkoogitaigna ja traditsioonilise jõulusaia valmistamine,
•

Lembit Holsti mälestusturniiri esimese võidukarikateenis välja Vello Metsoja.Võitjat õnnitleb Lembit Holsti lapselaps Andreas
Holst.
Foto: Reet Kruup

Alatskivi spordiklubi
Juku indiacamängijad
alustasid Eesti meistrivõistluste I vooruga
14. ja 15. novembril toimu-

sid Suure-Jaanis indiaca Eesti meistrivõistluste 1. vooru
mängud. Laupäeval võistlesid
meeskonnad ning naiskonnad, pühapäeval käis tuline
andmine segavõiskondade
arvestuses. Alatskivi spordiklubi meeskond suutis meistrivõistlustel võita kõik viis
mängu, kaotades ühe geimi
pingelises mängus Tallinna IK
meeskonnale. Spordiklubi Juku
naiskond võitis ühe mängu
Tähtvere naiskonna vastu.
Geimivõit napsati veel Põlva

SK Elion naiskonnalt. Kokku
võistleb naiste arvestuses viis
võistkonda, mehed on välja
pannud kuus meeskonda.
Pärast I vooru kogus Alatskivi spordiklubi Juku meeskond
14 punkti ja hoiab liidrikohta,
naiskond kogus 3 punkti ning
on 5. kohal.
Segavõistkondades näitasid
pühapäeval oma taset 8 võistkonda. Alatskivi spordiklubi

Juku segavõistkond

saavutas

neli võitu ja kolm kaotust,
mis tagas 12 punkti ja pärast I
vooru hoitakse tabelis 5. kohta.
Eesti indiaca meistrivõistluste
II voor toimub uue aasta kevadel, 5.–6. märtsil Mustvees,
pärast mida selgitavad iga
võistlusklassi neli paremat
Eesti meistrid 16. aprillil Tartus

finaalmängudel.

Alatskivi talimängud 2016
toimuvad traditsiooniliselt
jaanuarikuu viimasel laupäe-

val,

30.

jaanuaril koolimajas

ja selle ümbruses ning Hirveaias.

maitseme ka jõululeiba.
•

E, 14. detsember kell 12

Verivorsti valmistamise töötuba (eelregistreerimisega, grupi suurus
piiratud).
•

T, 15. detsember kell 12

Läheme loodusesse, otsime jõuluaja märke mõisapargist ja loodusrajalt.
Sooja jõulujoogi valmistamine.

K, 16. detsember kell 12
Jõuluküünalde valmistamise õpituba, kuulame
•

Seekord võisteldakse võimalusel suusatamises, tõukekelgutamises, reesõidus+veos,
males, kabes, sulgpallis, ergomeetri võistluses, indiacas,
nooleviskes, kalapüügis ja

mälumängus.
Ole julge ja aktiivne ning tule
pane ennast proovile 2016. aasta talimängudel!
Priit Allikivi

lugusid meie vanaemade

lapsepõlve jõuluajast.
•

N, 17. detsember kell 12

Kõik, kes soovivad, võivad koos meiega tulla lossi kuuske ehtima!
Toimub jõulukaunistuste valmistamine ja kuuse ehtimine lossi saalis.
•

R, 18. detsember kell 12

Kaunite omanäoliste kingituste pakkimise ja jõulukaartide
meisterdamise töötuba.
•

L, 19. detsember kell 12

Muinasjutuhommik lossitornis. Lossiproua loeb muinasjutte ja räägib
põnevaid lugusid vana-aja jõuludest lossis.
Kell 17 Tartu Ülikooli kammerkoori kontsert „Kõik taevas õitseb“
Piletid 4–5 eur müügil Piletilevis ja enne kontserdi algust kohapeal.

sporditöötaja
Töötubade hinnaks lossi sissepääsupilet, lisandub õpitoa materjali
hind vahemikus 1–5 eur.
Täpsem info Alatskivi lossi kodulehel www.alatskiviloss.ee

Liina Järviste

Teadliku kogukonna arendamine
7. detsember kell 18 20 Alatskivi lossis
-

Kogukondlik mõtlemine ning koostöö on püsiva
muutuse saavutamise olulised märksõnad.
Tutvustatakse kogukondliku toimimise ideed ning

selle erinevaid väljendusi.

Kersti Türk
Kool meie aja lastele
19. jaanuar kell 18 20 Alatskivi lossis

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb
detsembrikuujuubilare
85
75
75
65
55
55

HELJU RAUDJÄRV
PAUL MOORA
URVE KLEBAND
MIROPIA RESHETKO
KALEV SOOVERE
AVO TAMM

Passi küla
Kesklahe küla
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Tõruvere küla

-

Haridusnõustaja ning õpetajate ja lapsevanemate
koolitaja, raamatu "Õhinapõhine kool" üks autoreid
Kersti Türk kõneleb, kuidas igas lapses peituvaid
andeid paremini märgata. Mida saab teha kodu ja
mida kool? Kuidas üksteist sel teel toetada? Milline
võiks olla kogukonnakool?

detsembrikuu eakamaid sünnipäevalapsi
89
87
84
81

HELJU MESIPUU
LEONORE LATÕŠEVA
ROBERT KRIISA

Alasoo küla
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik

ANNE ELKEN

TARTU ÜLIKOOLI KAMMERKOOR
dirigent TRIIN KOCH

Alatskivi
KO~IK TAEVAS
O~ITSEB

TALVEÜLIKOOL

Jõulupeod Alatskivi
haridusasutustes
LASTEAIA JÕULUPEOD
15. detsembril kell 16.30 keskmise rühma pidu
16. detsembril kell 16.00 sõimerühma pidu
17. detsembril kell 16.30 noorema rühma pidu
18. detsembril kell 16.30 vanema rühma pidu

jõulukontsert
19. detsembril 2015 kell 17.00 Alatskivi lossi peasaalis

Kavas helisevad jõululaulud ning
eesti ja maailmakoorimuusika klassika.

26. detsembril kell 19.30

KUNSTIDE KOOLI JÕULUPIDU
18. detsembril kell 16 Alatskivi lossis

Alatskivi lossis

Pilet 5/4€ eelmüügist Alatskivi lossis ja enne kontserti kohapeal
Ken Ird (tykk@tykk.ee, 5226 980)

AASTA SPORTLASTE JA

www.tykk.ee

ISETEGEVUSLASTE
TUNNUSTAMINE

www.facebook.com/tukammerkoor

KESKKOOLI JÕULUPEOD
22. detsembril kell 10.00 1.-4. klassi jõulupidu
22. detsembril kell 18.00 5.-12. klassi jõulupidu
Koolivaheaeg 23.12.2015-10.01.2016

Tantsuks mängib ansambel
TUULEST TOODUD
Tantsuks mängib Raul Kivi

~

~

~

~

Ilutulestik
Hind koos toidupaketiga 49 inimene
Hind koos majutusega 89 inimene

Pääsmed 10 € müügil valla kassas

tööpäeviti 14.-22. detsembrini

€

€

Laudu broneerib lossi restoran
tel 5303 2485 või alatskivi@lossirestoran.eu
INFO

tel 525 0987 või reet@alatskivi.ee

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Romet Luptov
14.11.2015

Palume lauad ette broneerida
tel 5303 2485 või alatskivi@lossirestoran.eu

Palju õnne uuele
vallakodanikule

Müüa 2-toaline korter
Alatskivi keskuses.
Info tel 5626 4595.

Pangabuss
Alatskivi
Postkontori juures
kell 9.00–10.00

Detsember
2. ja 16. detsembril

Bussist saate

nõu pangateenuste kohta, tellida pangakaardi, makseautomaadist oma kontole
sularaha kanda javälja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee.
Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

Ostab
stab b
metsakinnistuidinnistuid
apõllumaidpõllumaidumaid
ja

korstnapühkija
Marko Mesi
puhastab teie kodu
korstnad ja

küttekoLded.

vajaduse korral küttekollete
remont,
akti väljastus peale igat
tööd.
tel 5805 0201.

koguu Eestis.
ti
.

.
.

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

ja tema vanematele!

VIASAT

paigaldus ja müük
TV-antenn
digibokside
paigaldus ja müük.
+

Garantii.
Tel 5666 3185.

Hea mesinik või mesindushuviline
Tule mesinduse ABC kursusele!
Alustame õppetööga Tartus 14.jaanuaril.
Tutvu koolituskavaga meie kodulehel www.mesinikeliit.ee ja
registreeru eelnevalt. Kursused on tasulised.

Küsi täpsustavat infot Eesti Mesinike Liidu tegevjuhilt telefoni teel

502 9006 või e-kirjaga: mesilaspere@gmail.com

Laadur-

ekskavaatori

tööd

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

ALATSKIVI VALD MÄLESTAB

ZINAIDA SÕRMUS
11.09.1940

–

23.11.2015

