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koht h ngele, vaimule, kehale.

250 aastat hariduselu Alatskivil

Fotod: Reet Kruup

Koolitarkuse hoidmine on raske
Kodavere kihelkonnas

on

järjepidevat haridust antud juba 250

aastat. Selle tähistamiseks avati 21. oktoobril Alatskivi kooli

pargis hariduspink. Tammepuust pingil on Juhan Liivi luuleread:
“Pojuke, õpi raamatut!”
Hariduspingi tellis Alatskivi Vallavalitsus. Idee ja kavandi autor
on kunstnik Vello Laanemaa. Töö teostajaks Puukujurid OÜ.
Avamisel kõlasid õpilaste ja õpetajate esituses Lehte Hainsalu
luuleread “Puud annavad käest kätte tuult ja inimpõlved teatepulka ...“.
Kunstnik Vello Laanemaa tänab kõiki, kes hariduspingi saamisel
abiks olid: „Nüüd koos üks kõva aplaus Tanel Pirgile ja puukujuritele, kes Friendslandi kohaleveetud tammepakkudest selle
teose hoolikalt valmis tegid ja koos Kadrina meestega lõpuks ka
kohale tõid.Tänu Einar Lareteile, kes paruni pargis jalalkuivanud
ja mahalangenud võimsatest tüvedest parajad pakud välja saagida aitas, Aleksandrile, kes välja vedas. Tänu Maimu Arrole ja
Jaan Soievale. Valla kultuurikomisjonile (kes ideede ja kavandite
hulgast õige välja valis ja omalt poolt häid soovitusi andis), Mari
Niitrale, kes Juhan Liivi sõnad: “Pojuke, õpi raamatut!” soovitas.
Kadunud omakandimeheleErich Uibule, kes sügisel 1982 põhjaliku
Alatskivi kooli ajaloo koostas (uurimus saab varsti kättesaadavaks
digiandmebaasis Saaga), Tõnis Türnale, kes säiliku Rahvusarhiivis
kätte juhatas (ja Külli Mustale, kes temani juhatas) ja kaudselt ka
Margus Laidrele, kes hämarateaegade mõistmiseks oma raamatuga
“Dorpat 1558–1708: linn väe ja vaenu vahel” teed rajas. Tänu valla
maksumaksjatele ja vallavanem Andu Tõrvale, kes ainelise poole
eest hoolitses ja kõik nii korraldas, et Kalewipoja sõrmed nüüd
kooli ees maast välja sirutuvad ning meil selge ettekujutus on, kui
raske ikke see koolitarkuse hoidmine tõepoolest on, nõndat isegi
wõimas wägilane sootuks maa sisse vajunud
Tänu meie esiemadele ja esiisadele! Loodan südamest, et meie
nooremad ajaloohuvilised kõik Kodavere koolide asukohad, väärikate õpetajate ja koolmeistrite nimed üles leiavad ja ilmavõrkurahvale meeldejätmiseks üles panevad. See on põnev! Andke minna!“
...

AVL

Aasta õpetaja 2016

Oktoober oli meie koolis põnev ja teguderohke
kuu, kuhu mahtus palju
sündmusi ja ettevõtmisi.
Tähistati Alatskivi hariduselu 250. aastapäeva.
Selle raames toimus koolis
17.–21. oktoobrini projektinädal, kus õpilased kogusid vilistlaste meenutusi
koolielust ning õpetajad
jagasid teadmisi oma aine
ajaloo kohta, et 6.–12. klassi
õpilased saaksid õpitut
näidata Kuldvillaku mängus. Selleks, et mängus
olla edukas, pidid õpilased näitama oma kiirust,

tähelepanelikkust, julgust
ja loomulikult ka uudishimu ümberringi toimuva
kohta. Kõiki neid oskusi

ja iseloomujooni jätkus
8. klassi õpilastel Helena
Stepanoval ja Paap-Pärtel
Sepal, kes saavutasid mängus I koha.
Keskkooli õpilased tutvusid vanade koolide mälestuskivide asukohtade ja
neid siduvate huvitavate
lugudega Peeter Kiuru

juhtimisel.
Valmisid põnevad stendid fotodest, meenutustest
ja näitused õpilaste kunstitöödest ning õpetajate nostalgilistest kooliesemetest.
21. oktoobril peeti õpilaskonverentsi „Õpetamine
erinevatel aegadel”, kus
käsitleti erinevaidkoolieluga seotud teemasid ja avati

tammepuust hariduspink
koolipargis. 1.–5. klassi
õpilastele toimusid huvitavad ja harivad õpitoad
Alatskivi raamatukogus,
Liivi muuseumis, lossis,
looduskeskuses ja koolis
lasteaia õpetaja juhtimisel.

Õpetaja Maiki Hint sai 5.
oktoobril, õpetajate päeval

erilise kingituse

–

Traditsiooniliselt kõlab kooli kokkutulekul vilistlaste esituses laul „Aeg ei peatu“. Sel korral olid Neeme Lõhmusel AKloujrvaitsale toeksa tänased õpilaseIndgarHalik, Aleks i JegorKve,trinLaumets MejrlainVitkar.

22.oktoobril toimus
traditsiooniline vilistlaste

korvpalliturniir nelja

võistkonna osavõtul. Võitis
Vanakeste võistkond.
Õhtusel kooli kokkutulekul lauldi vilistlaste osavõtul traditsiooniliselt laulu
„Aeg ei peatu”, tantsiti
„Oiget ja vasembat” ning
tänased õpilased ja õpetajad tõid lavale Jakob Liivi
mälestuste põhjal kirjutatud näidendi “Vana aja
kool”. Näidendi kirjutas ja
lavastas 27. lennu vilistlane
Reet Kruup.
Näidati ka Alatskivi tutvustavat lühifilmi. Peale
etendust suunduti kooli-

maja juurest tõrvikutega
rongkäigus Juhan Liivi
hauale, kus toimus mälestushetk.
Sellele järgnes saalides
tantsukeerutamine ansamblite ja DJ-ga. Fotonurgas jäädvustati end
armsate klassikaaslaste ja
õpetajatega koos pildile.
Tutvuti koolimajaga, meenutati möödunut ning veedeti lõbusalt aega toredate
kaaslaste seltsis.

Kruup

Nii saigi koolis oktoober
möödanikuks ning ees
terendab november oma
uute sündmuste ja ettevõt-

mistega.
Õpetajad
Signe

Tennisson

ja Julija Ivanova
Jakob Liivi mälestuste põhjal
kirjutatud näidend „Vana aja kool“
lõppes südamliku ja liigutava hetkega–ajasil aklohtusid tänapäeva
koolipoiss Ranel (Ranel Pärn) ja
väike Juhan Liiv (Kaur Kruusaauk).

kunstnik

Vello Laanemaa maalitud

FOTO: Reet

„Ah et Jakob tahab siis kooli tulla?“ küsib Naelavere külakooli õpetaja
Juhan Põder (Rainer Punga). „Jah!“ kõlab Jakob Liivi selge vastus. Jakob
Liivi rollis Siim Noormägi. Liivi poiste ema Marianne Liivi mängib Elo
Kook.
FOTOD: Karl-Fredy Kruup

kauni sügisteemalise siidsalli, millele on kirjutatud
pühendus: “Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli
aasta õpetaja 2016 Maiki
Hint”.
Aasta õpetaja iseloomustamiseks on õpilased öelnud:
„Õpetaja Maiki õpetab oma
ainet hästi, suudab panna
õpilasi tööd tegema, teeb
nalja, on abivalmis, arvestab
alati õpilaste arvamusega
ning on lihtsalt väga vahva
ja tore.“

Täname kõiki Alatskivi Keskkooli õpilasi õpetajaid, vilistlasi ja külalisi, kes aitasid „Alatskivi hariduselu 250” üritusi
ette valmistada ja meiega peorõõmu jagasid.
Täname koostöö eest: Margarita Bobkova, Margit Kilter,
Ene Savolainen, Külli Must, Anne Toome, Aili Annast, Erme
Engelbrecht, Peeter Kiuru, Ülo Must, Mari Niitra, Ülle Kall
ja Madli Must.
Eriline tänu: Reet Kruup, Karl-Fredy Kruup, Karl Elken ja
Kristjan Kallavus.
Suur tänu veelkord kõikidele! Kes teeb, see palju jõuab!

Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli
Alatskivi keskkooli 33. lennu vilistlased ühispildil taaskohtumise üle
1985. aastal keskkooli lõpetanud 24 õpilasest oli kohal 13.

rõõmustamas

–

koolipere nimel õpetaja
Signe Tennisson
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VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istung toimus 24. oktoobril.
AS Eviko rekonstrueerib Alatskivi sotsiaalmaja. Lammutustööde järgselttekkis olukord, kus oli vaja korrigeerida projekti ja
töödekäiku. Tulenevalt tööde käigus tekkinud vajadusest leida
uusi lahendusi, palub tööde tegija projekti valmimise tähtaja
pikendamist. Vallavalitsus nõustus tähtaja pikendamisega.
Vallavalitsus kiitis heaks hajaasustuse programmist rahastatud
ja ellu viidud projekti „Kõdesi külas Tamme kinnistu puurkaevu
rekonstrueerimine“ kohta esitatud aruande.
Alatskivi valla veopiirkonnas kinnitati olmejäätmete valdajad I. Muhhin Nina külas Anipaju kinnistu ja L. D. Höglund
Lahe külas Haljasmetsa kinnistu, korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
Pikendati hajaasustuse programmist J. Knudele eraldatud
toetuste toetuslepingute sõlmimise tähtaega kahe kuu võrra
projektidele „Kaldala kinnistule septiku ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine” ja „Päiksi külla Kaldala kinnistule puurkaevu
rajamine“.
Maakorralduslikke küsimusi arutati kahel juhtumil ja need
rahuldati.
Vallavolikogu 28. aprilli 2016 määruse nr 18 „Aiamaa kasutusrendile andmise kord“ alusel kinnitati aiamaa kasutusrendile andmisega seotud dokumendivormid: avaldus ja aiamaa
kasutusrendi leping.
Kinnitati kolmele taotlejale toimetulekutoetuse väljamaksmine
oktoobrikuus.
Talihoolde tegijateks eeloleval talvelkinnitati FIE Enn Lõhmus
ja OÜ Friendsland.
Valla eelarvest makstavate toetuste taotlused rahuldati neljal
juhtumil.
Vaadati läbi E. Mesipuu avaldus hoonestusõiguse
seadmiseks.
Vallavalitsus otsustas Alatskivi alevikus Supluse kinnistul
keelata liikluse ja kooskõlastas kinnistu omaniku taotluse
Alatskivi kaupluse ees liikluse korraldamiseks vastavalt esitatud
ettepanekule.
Vallavalitsus vaatas läbi RMK taotlused maaüksuste riigi
omandisse jätmise kohta arvamuse saamiseks. Vallavalitsuse
liikmed esitasid nelja maaüksuse kohta eriarvamused, millistel
tingimustel RMK taotlused rahuldada.
-

VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu istung toimus 12. oktoobril.
Volikogu võttis vastu ja kinnitas Alatskivi valla arengukava 2020
uuendatud tegevuskava ja eelarvestrateegia. Mõlemad volikogule
esitatud eelnõud on pärast vastuvõtmist aluseks haldusreformi
elluviimiseks läbirääkimistel ning alusdokumentide koostamisel.
Pikem arutelu toimus Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli põhimääruse muutmiseks.

Juhan

Liivi nim Alatskivi Keskkooli põhimääruse muutmise

vajadus oli tingitud mitmest asjaolust: põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooskõlla viimisest, Tartu MV järelevalve tulemusena tehtud ettepanekute täitmisest, koolipoolsetest vajadustest
ja soovidest.
Kooli direktor Raigo Lille peatus pikemalt põhimääruse muutmise teemal, mis oli seotud koolis alushariduse (rahva keeles
0-klassi) andmise lõpetamisega. Põhjendused muudatuse vajalikkuseks olid: kool ja lasteaed dubleerivad alushariduse andmist;
eelkooliealisedkäivad lasteaias, kus vajalik õpetus tagatud; kulud
–õpetaja, transport jms;kooli päevakava ei sobi eelkooliealistele
(koolis 45 min tunnid liigapikad); koolil puuduvad vastava kvalifikatsiooniga õpetajad. Volikogu otsustas muuta kooli põhimäärust.
Alatskivi vald omab kahte metsakinnistut Audemetsa ja
Audemäe, milledele on koostatud metsamajandamise kavad.
Arvestades valla eelarveliste vahendite seisu ja investeeringuid
lähiaastatel ning kinnistutel kasvava metsa seisundit, andis
volikogu nõusoleku kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks
enampakkumise korras.
2003. aasta aprillis andis vald keskkooli kasutusse korteri Alats-

Valdade ühinemisleping jõuab peagi
avalikule väljapanekule
28. oktoobril toimus Alatskivi lossis Alatskivi valla,
Vara valla Peipsiääre valla
ja Kallaste linna ühinemisläbirääkimiste infotund, kus
Alatskivi vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe ja esimehe asetäitja Peeter Kiuru
ning Vara vallavolikogu esimees Tarmo Leini andsid
üksikasjaliku ülevaate ühinemisläbirääkimiste käigust ja
võimalikest stsenaariumitest.
Kaardid on ühinemislauale
pandud ja muret teeb see, et
vallad on oma võimekuselt
erinevad ning planeeritud
ühisvallas jääb täitmata ka
omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium (kohaliku omavalitsuse üksuses
elab vähemalt 5000 elanikku),
mis omakorda ühinemistoetust poole võrra vähendab.
Kas vallad jõuavad ühinemiseni? Kallaste linnal on
,

väga suur laenukoormus,

mille teenindamiseks puuduvad vahendid ning seoses
sellega ühinemisel ühisvalla
areng pidurduks. See asjaolu
on Kallaste linnaga ühinemise seadnud suure küsimärgi
alla. Vara ja Alatskivi valla
juhtrühm on otsustanud
ühinemisläbirääkimisteltekkinud keerulisest olukorrast
teavitada riigihalduse ministrit ja paluda Vabariigi

valitsuselt abi selle lahendamiseks.
Kuhu tuleb vallakeskus?
Koha mõttes on keskpunktis Koosa, aga Koosal pole
vallamajaks sobivat hoonet.
Alatskivi, Vara ja Peipsiääre
on arvamusel, et vallakeskus võiks asuda Alatskivi
praeguses vallamajas, mille
kordategemine tuleks tunduvalt odavam, kui Koosale
uue maja ehitamine. Kallaste
ei ole sellega aga mingil
juhul nõus. Nende eelistus
on Koosa.

-

Mis nime hakkab kandma
uus

vald? Peipsi vald? Peip-

siveere vald? Varakivi vald?
Kivivara vald? Kui

kellelgi

hea ja sobilik nimi
pakkuda, andke vallamajja
teada.
on mõni

Kasumetsa aiamaade
kasutajad

esitatud ettepanekust lähtudes lõpetas volikogu kooli valduse
korteri üle.
Nimetati juhtrühma liikmedühinemisläbirääkimiste pidamiseks:
P. Kiuru, A. Tõrva, J. Lindmäe.

2. novembril toimus ümarlaud vallavanema kabinetis, et lahendada 0-klassi töö korraldamine 2017. aastal. Arutelus osalesid Made
Uus, Raigo Lille, Heli Malmiste, Veele Kook, Rutt Pirk ja Peeter
Kiuru. Täiendavalt oli kutse saadetud Koosa lasteaia direktorile ja

Programmi infopäev toimub 9. novembril kell 13.00
Raja kultuurikeskuses.
FOTO: Reet Kruup

Aeg on nii kaugel, et saame hakata sõlmima lepinguid Alatskivi
alevikus Kasumetsa kinnistul asuvate aiamaade kasutamiseks.
Vastav avalduse vorm on leitav vallakodulehel www.alatskivi.ee
Kõigil maade kasutajatel palun täita avaldus ja kontrollida
maakorraldaja juures aiamaa suurust ja asukohta, et hoida ära
võimalikud vead. Maakorraldaja on tööl igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Samuti on valla kodulehel leitav aiamaade
kasutamise kord.
Meeldivat koostööd soovides
Alatskivi Vallavalitsus
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Tartu mnt 1, Alatskivi 60201
Tartumaa
Tel 730 2370

Trükk ja kujundus:
OÜ Vali Press
Põltsamaa, Pajusi mnt 22
Tel 776 8871

Järgmine Alatskivi vallaleht
ilmub 1. detsembril.
Kaastöid ja infomaterjali lehele
palume saata vallavalitsusse
sekretäri kätte või otse meiliaadressile reet@alatskivi.ee
24. novembriks
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada. Kõik toimetusele kasutada
antud materjalid (käsikirjad, trükised,
fotod jne) tagastatakse andja soovil.

Kui oled huvitatud Rahvakultuuri Keskuse

Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina,
Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere,
töid teostab FIE Enn Lõhmus, tel 506 1779
–

Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere,
Väljaküla töid teostab Friendsland OÜ,
esindaja Jaan Soieva, tel 523 8091
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe,
Padakõrve, Pusi, Pärsikivi, Riidma, Rupsi, Saburi,
Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu töid
teostab Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel
–

523 8091

Vallapoolne kontak~ sik on majandusnõunik Kalmar
Raudsepp tel 730 2374; 515 4875, e-mail
kalmar@alatskivi.ee

poolt hallatava-

test toetusprogrammidest, mis jagavad pärimusega seotud
projektidele riigieelarvelist toetust, siis on see infopäev
just Sulle!

Toetusprogrammide ülesanne on aidata kaasa erinevate
kultuuriprogrammide rakendamise kaudu rahvakultuuri ja
vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ning arendamisele.
Registreerimine infopäevale 4. novembrini astrid.hallik@
rahvakultuur.ee või telefonidel Astrid Hallik tel 730 5231;
5649 1696

Lumetõrje Alatskivi vallas

–

Avallaleht

1. novembril avati järjekordselt Peipsiveere programm. Taotlusi on võimalik esitada 1.11.2016–1.12.2016
(Taotluse programm saadaval ka vene keeles).
http://www.rahvakultuur.ee/Peipsiveere_kultuuriprog-

kihelkonna murdeala.

*

Alatskivi lasteaia hoolekogu esimehele. Millisele lahendusele arutelu tulemuseljõuti, loe Alatskivi vallakoduleheltwww.alatskivi.ee

PEISIVEERE PROGRAMMI INFOPÄEV

ramm_br_2519
Programmi sihtala hõlmab Peipsiäärseid segarahvastikuga piirkondi neljas maakonnas: Tartu-, Jõgeva-, Põlva- ja
Ida-Virumaal ning Peipsi järve äärsete segarahvastikuga
vanausuliste rannakülasid, samuti vadjajuurtega Kodavere

-

kivi alevikus Tartu mnt 10-3. 2016. aasta septembris kooli poolt

Nelja omavalitsuse haldusreformikomisjonide ja
valdkondlike töörühmade
osalusel on välja töötatud
ühinemislepingu eelnõu. 1.
novembril kogunes lepingut
menetlema haldusreformi
juhtrühm, kuhu kuuluvad
igast omavalitsusest vallavanem, vallavaolikogu esimees
ja veel üks liige. Alatskivi
valda esindavad Andu Tõrva, Jaako Lindmäe ja Peeter
Kiuru. Eelnõu vaadati läbi,
tehti veel mõned muudatused leping peab sisaldama
ühendvallakeskuse asukohta, nime, volikogu liikmete
arvu, juhtimisstruktuurining
valimisringkondade arvu valimistel. Avalikule väljapanekule jõuab ühinemislepingu
eelnõu arvatavasti novembri
teises pooles, kuhu vallako-

danike ettepanekud on väga
vajalikud ja oodatud!
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmiseks selgitatakse
välja asjaomase kohaliku
omavalitsuse üksuse elanike
arvamus küsitluse teel.Küsitlus viiakse läbi vallavalitsuse
poolt kehtestatud korras detsembris.Küsitluse aeg ja koht
avalikustatakse vähemalt
kaks nädalat enne küsitluse
toimumist. Küsitlust puudutav oluline teave (sealhulgas
küsitluse toimumise aeg,
küsitluspunktide asukohad
ja lahtioleku kellaajad, küsitlustulemused) avalikustatakse valla põhimääruses
sätestatud korras ning avaldatakse vallalehes ja valla
veebilehel. Küsitluse ajaks
on loodetavasti selge ka see,
kas ühinevad Alatskivi vald,
Vara vald, Peipsiääre vald ja
Kallaste linn või jääbKallaste
sellest seltskonnast välja.
Vara vallavolikogu esimees
Tarmo Leini tänas alatskivilasi sisukate küsimuste,
ettepanekute ja märkuste eest
ning võttis infotunni oluliste
sõnadega kokku: “Liitumisel
tuleb otsida ühisosa. Ühinemistoetuse pärast ei ole vaja
liituda.”
AVL

2016/2017

Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee
kulg ja/või ohtlikud objek~ d (kivid, kännud, kraavid jms).
Puude oksad, mis võivad tekitada traktoritele vigastusi,
tuleb eemaldada. Kui nimetatud ngimused pole
täidetud, jätab vallavalitsus endale õiguse teid, millel
esinevad eelpool mainitud takistused, mi~ e lumest
koristada.
~

Lumetõrjetööde tegija lepingujärgsete tööüleseannete
hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja
platside puhastamine.
Mõistvat suhtumist ja ilusat talveaega kõigile!
Kalmar Raudsepp
Alatskivi valla majandusnõunik

Alatskivi Vallaleht
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Indiaca-võistlus Alatskivi Suled X peeti
tavapärasemast uhkemas meeleolus
Traditsioonidega Alatskivi suurim indiaca-võistlus
Alatskivi Suled toimus 10
korda ning sellega kaasnes
ka tavapärasemast uhkem
meeleolu ja sünnipäevalaud õhtusel autasustamisel.
Kümnendat sünnipäeva olid
koos Alatskivi Sulgedega
pidama tulnud 29 võistlejat, kes kohapeal loositi
võistkonna kapteni poolt
erinevatesse võistkondadesse. Kokku moodustati kuus
võistkonda, kes kõik pika
sünnipäevaturniiri jooksul
mängisid omavahel ühe korra ja seega said kõik mängida
viis mängu.
Enne viimaseid mänge olid
kohad jaotunud täpselt nii, et
päeva kolm viimast mängu
otsustasid 5.–6. koha, 3.–4.
koha ja 1.–2. koha. Kõigis
kolmes mängus otsustas
lõpliku koha viimase mängu
tulemus. Märkimisväärne
on ka veel see, et kõik need
viimased mängud lõppesid
viigilise geimide tulemusega 1 : 1, mis andis tabelisse

1.–2. koha eel oli võistkondadel MAIT ja KERT tabelis
mõlemal 7 punkti ning kõik
otsustati

jällegi

viimases

mängus. Mäng kulges vägagi
võrdselt punkt-punktis ja
parema lõpuga suutis geimi
21:17 võita võistkond KERT.
Teine geim kulges sarnaselt
esimesele, kuid lõpus suutis
edukam olla seekord võistkond MAIT ning neile kuulus omakorda geimivõit 21 :
17, mis tähendas aga seda,
FOTO: Karl-Fredy Kruup

Alatskivi Suled X esikohamedalid viis koju võistkond MAIT koosseisus
Gerda Grossthal, Einar Piir, Eddy Tulko, Mait Martpõld ja Roland Vahi.

mõlemale mänginud võistkonnale 1 punkti juurde.
Kuuendale kohale tuli
kahe viigipunktiga võistkond TARMO, keda edestas
napimast napimalt võistkond
RENET, kellel oli samuti 2
punkti tabelis, aga kuna omavahelises viimases mängus
teenis geimis rohkem punkte
võistkond RENET, teeniti
välja ka parem lõppkoht.
3.–4. koha mängus kohtu-

sid võistkonnad VEIKO ja
ENELIN, kus viimane vajas
3. koha saamiseks kindlat
2 : 0 võitu. Esimene geim
suudetigi võita, kuid teises
geimis oli omakorda parem
VEIKO võistkond ning seega
kolmas koht ning pronksmedalid teenitult võistkonnale
VEIKO koosseisus Veiko
Kook, Viljar Kook, Anžeelika Tappo, Karin Ernits ja
Andres Kessler.

et paremuse

selgitamiseks

tuli hakata lugema üldist
geimipunktide vahet, mis
osutus paremaks võistkonnal MAIT koosseisus Mait
Martpõld, Einar Piir, Roland
Vahi, Eddy Tulko ja Gerda
Grossthal ning neile kuulus
juubelisulgedelt esikoht.
Teine koht ja hõbemedalid
võistkonnale KERT koosseisus Kert Mardo, Andrus
Novoseltsev, Alari Ainsoo,
Riina Rinne ja Raina Tappo.
Priit Allikivi
sporditöötaja

ALATSKIVI MAANAISTE SELTSI TEGEVUSED
NOVEMBRIS
novembril kell 12–14 kutsume
naisseltsi liikmeid arutelule
„Alatskivi Maanaiste Seltsi
tegevuste mitmekesistamine“
15. novembril kell 16
II KORRAKS NAABRITE KÖÖKI!
17. novembril külastame Eesti Rahva Muuseumi
27. novembril kell 16 toimub naisseltsis jõuluaja
alguse tähistamine
Infot kõige kohta saab FB-ist, raamatukogust ja
8.

elamuste kohtumist meie

raamatukogu 2. korrusel!
Küsimused, vastused ja
soovid E–R 10.00–17.00,
L 10.00–15.00; toomeanne@
gmail.com või 5193 2303 ja
raamatukogu FB lehel.
Foto

ja kujundus

Reet Kruup. Savikruusi autor Tanel

Tell, Alatskivi lossi

Olete oodatud!

savikoda.

jagama lugemiselamusi ja
soovitama raamatuid. Osalema võib tullaka kuulajana.

Kuna

lugemiskohvik toimub

väikeses hubases ruumis,
palume tulekust eelnevalt

juhataja

Alatskivi!

kell 15.00
joulukaumstuste näituse avamine

õpipoisid Urmas Hantson ja Kaimo Roos
FOTO: Külli Must

Traditsiooniliste ehitusvõtete
õpitoad noorte perede juures
Peipsiveere programmi toelkorraldas Alatskivi Kogukonna
Arenguselts neli suurepärast traditsiooniliste ehitusvõtete
õpituba. Kõik osalejad said ise käed külge lüüa ja neil on
võimalus tulevikus õpitut rakendada kodude renoveerimisel.
Toimusid suitsusauna kerise ja vene tüüpi saunaahju ehituse kursused, palkhoonete kahjustuste hindamise ja esmaste
konserveerimisvõtete ning lubi- ja savikrohvimise õpitoad.

Märgilise tähtsusega on, et koolituspaigad asusid maale elama
asunud noorte perede juures. Nii levibki teadmine põlvest
põlve.

Külli Must

MTÜ Alatskivi Kogukonna Arenguselts juhatuse liige

Näitused Magasiaidas
Foto Ulvi Verro erakogust

5. novembrist ootab Magasiait Helemall Maaski ja Krista

Nageli keraamika näitus-müügile. Helemall kasutab oma
keraamikas palju loodusmotiive, erinevaid taimi ja loomi ning
tema keraamika on kaunis ja omanäoline. Krista armastab

Anne Toome
Alatskivi raamatukogu

i

ln.H 1 i i:

–

Osa saavad võtta vaid harrastusmaletajad
Info tel 516 1712

Jääme põnevusega ootama
kirjanike-lugejate-tekstide-

Esimene adverit

Vene tüüpi saunaahju ehitus
tööhoos.

8. novembriks

teada anda, et mugavalt ära
mahuksime.
Esimene kohtumine
toimub 21. novembril algusega kell 16.00.

Raamatukogupäevad
Eestis saavad läbi, aga Alats-

–

Eelregistreerimine meili teel
uno.ainsoo@gmail.com hiljemalt

Magasiaidast.

Alatskivi raamatukogu ootab lugemiskohvikusse
kivil jätkuvad veel. Õpitubades rääkisime lastele meie
tööst eelmisel sajandil ja
valmistasime lugemismänge. Esimene klass ja kõik
lasteaiarühmad käisid erialapäevade jooksul külas. Ise
käisime ERM-is jaNavi külas
Võrumaal kolleegidega kohtumas. 7. novembril tuleb
lossis raamatupidu lastele.
Puhvetite päevast on varsti möödas 2 kuud, nüüd
tahame meiegi hingedeajal
viia ellu ammuse unistuse
ja kutsume kohvikusse vaimutoitu maitsma
huvilisi

12. novembril kell 11 Alatskivi keskkoolis

Magasiaidas
kell 15.30
väike kontsert ja
piparkoogi Alatskivi idee tutvustus
Sepikoja trahteris
kell 16.00
jõuluootuse retk

Riietu soojalt!
Esimesel advendil süttivad Alatskivi jõulukuusel ja
aja jälgedes jõulutuled, et pimedasse talveõhtusse
rõõmu ja soojust tuua. Võta kaasa oma latern või
küünal, et saaksid sulle tähendusrikka aja jälje
juurest viia koju jõuluootuse tule.
'

omavahel kokku panna loodust ja täppe, luues niimoodi
imeilusatkeraamikat.
Esimesest advendist on Magasiaidas vanade jõuluehete,
perekonna reliikviate ja reisidelt toodud jõulukaunistuste
näitus. Kes soovib enda kogu teistele näidata, siis ootame
seda 20. novembriks, omavalmistatud kaunistusi võib tuua
ka müüki.
OÜ Magasiait tänab inimesi kes vastasid üleskutsele saata
meile vanu pilte Tartu mnt 3 majast. Laekunud fotosid on
võimalik uudistada Magasiaidas. Kui kellelgi on veel pilte
või infot meie maja kohta, siis oleme jätkuvalt igasuguse info
eest tänulikud.
Magasiaidas on uute asjadena müügil Revitalefekti antibakteriaalne männivaigu salv ja Ränduri salv ning Andu Tõrva
raamat „Alatskivi kandi lood“. Novembris Magasiaidast
käsitöö ostja saab kaasa kümneprotsendilise allahindluskupongi. Kõikide kupongide vahel, mis on kasutatud enne
advendiaega, loositakse esimesel advendil välja piknikukorv,
kus sees head ja paremat jõululauale.
Magasiait on avatud E–R 9.00–16.00 ja L–P 10.00–16.00.

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb

VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB
ALATSKIVI VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

85
70
70
70
70

Nina külas asuva “Liivaaugu” kinnistu, registriosa nr
4529304, katastritunnus 12601:006:0085, suurus 12 000
m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 4000 eurot, osa-

lustasu 50 eurot ja tagatisraha 400 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Alatskivi
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE221010102021348008
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
18. november 2016 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub
samal päeval kell 13.00. 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.

ELVI VENE

Päiksi küla
Savastvere küla

EVI TANNIK
LJUDMILA MOSOLAINEN

ENNO OSTRA

Torila küla

AIVI KOOSA
HANNESMARTINONPuMARTINSON
sikülaAPusi
RTIkülNSON a

Riidma küla

Pusi küla

55
50

SERGEI ŽURAVLJOV

Torila
oriküllaa küla

SVETLANA ERJERMAKOVA
MAKSOkülaVvAimetsa AKOVASavkülimetsaa Savimetsaküla

Savimetsa
imetkülsaa
küla

98
93

ARMILDE-LEONTINE KOORT

Alatskivi alevik

VILMA-EMMERENTIE JÜRGENSON
TAMARA BRAKS

Kõdesi küla

ALEKSANDR MUHHIN

Alatskivi alevik

VEERA ŠUNINA
LEIDA OJA
EHA AIA
MARTA ARRO

Rootsiküla

55

88
88
88

87
84
82

P

Peatskivi küla

Alatskivi alevik
Ronisoo küla
Pusi küla

Palju õnne uuele
vallakodanikule

lahtiolekuajad

E–N 10–18
R–L 10–20

Naelavere küla

Savastvere küla
Linaleo küla

70
55

Sepikoja külalistemaja

Päiksi küla

NADEŽDA SERGEJEVA
AIM KIVISAAR

70

Info telefonidel 730 2374 ja 51 5 4875 ning e-posti aadressil
kalmar.raudsepp@alatskivi.ee

VEERA SUUR

11–16

ja tema vanematele!

Marissabel Laurisoo

Roger Puumets
Heliise Punga

08.10.2016

19.10.2016

20.10.2016

YUMEIHO®
on mitmetest
protseduuridest
koosnev teraapiline
süsteem.

KINOKOLMAPÄEVAD
Alatskivi lossikinos

Nüüdsest on Sepikoja ilusalongis võimalus
saada manuaalteraapiat Jaapani moodi.

16. novembril
kell 14.00 ja 19.00

Teraapia peamine eesmärk on korrigeerida
vaagnaluu asendit ja lülisammast.

„Õnn tuleb
magades“
Alla 12 a

YUMEIHO® on väga efektiivne järgnevate
vaevuste korral:

mittesoovitatav

Pilet 4
2,50

€;

liigesevalu;
migreen;

õpilastele

€

Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Tartus

kell 16.30
koguperefilm
„Poiss kuldsete pükstega“
Pilet 2
€

Lp kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis
olete oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel
autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Tartus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö-ja puhkeaja ning
sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
17.–20. november
15.–18. detsember
27.–30. detsember aastavahetuse eri
12.–15. jaanuar

lihasvalud;
skelekti ja lihaskonna ebasümmeetrilisus.
Üks seanss kestab umbes 60 minutit, mille
jooksul terapeut kasutab kuni 100 erinevat
sügavkoe

massaaži ja Sei tai võtet.

Litsenseeritud terapeut Reet Buk
reet@sepamaja.ee
Tel (+372)528 1737

•

VIASAT
paigaldus ja müük
TV-antenn

+

digibokside
paigaldus ja müük.
Garantii.

Tel 5666 3185.

Noortekeskus on
avatud
E, K, R

1 4.00-19.00
T, N
1 6.30-19.00

A s tu l ä b i !
www.alatskivinoored.webs.com

•

•

–

•

Koolituse hind ühele kategooriale 129,60 eurot.
Veoauto ja buss koos 165,60 eurot.
Asume Tartus Riia 181A, Tartu Teaduspark, II korrus.
Helista meile julgelt telefonil 5886 7665 või külasta meie
kodulehte: www.ametikoolitus.ee

LAADURSAVAATORI
EKSKAVAATORI
TÖÖD
lGlass
aWalssOÜls
Walls OÜ
Tel 509 9337. E-postiaadress: andrei@glasswalls.ee

