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Eesti Vabariigi 99. aastapäeva
tähistamine Alatskivil

3. veebruaril peeti Alatskivi lossis valla eakate uue aasta pidu.
Loodame, et Külli Mustilt teatepulga ülevõtja viib alustatut edasi ja
meil on lossis toimuvast rõõmu veel pikaks ajaks. FOTO: Reet Kruup
Tunnen, et võlgnen selgituse paljudele Alatskivi lossi
sõpradele ja toetajatele. Olen esitanud SA Alatskivi Loss
nõukogule tagasiastumisavalduse ja lahkun lossist töölt 31.
märtsil. Mul on olnud suur õnn olla peaaegu 14 aastat selle
arengu eesotsas, mis on Alatskivi lossi tundmatuseni muutnud. See on olnud paljude inimeste ühtne meeskonnatöö,
mille tulemused paistavad kaugele ja on kasulikud kogu
piirkonnale. Tundub ehk mõistetamatu lahkuda momendil,
kui on hea maine ja rahulolevad külastajad, suurepärane
toimiv meeskond ning justkui kuninglik töökoht. Unetud
ööd, pisarad ja ületunnid on ammu ununenud, kõik on väga
hästi. Olen väga armastanud oma tööd, seda lossi ja oma
inimesi. Paljude asjaolude kokkulangemise tõttu leidsin, et
just nüüd on aeg uuteks väljakutseteks. Sihtasutuse juhatuse
liikme leping, mis ei ole tööleping ja mille pikendamist või
mittepikendamist vaadatakse üle iga paari aasta järel, ei anna
piisavat kindlust tulevikuks ja praegune nõukogu on seda

ebakindlust vaid süvendanud. Määravaks sai EASi otsus
mitte rahastada meie sõiduhobuste talli projekti. Arvan, et see
ei olnud õiglane otsus. Olen oma hingelt kultuuriväärtuste
säilitaja, need restaureerimata kõrvalhooned kriibivad hinge, ideid on küllaga, aga vahendeid kordategemiseks pole.
Loodan, et ükskord siiski tuleb mingi lahendus.
Tänan südamest kõiki enda ja lossi toetajaid! Ma ei kao
Alatskivilt kusagile. „Sukeldun“ arhiividesse ja hakkan
lõpuks ometi Alatskivi lossi ajaloost raamatut kirjutama,
teen kodus ära tööd, mida olen lossi pärast 10 aastat edasi
lükanud ning alustan eraettevõtlusega. Muidugi on mul
kahju ja muidugi ma kardan, aga tuleb proovida. Lossile on
praegu vaja rohkem turismi turundusspetsialisti kui kultuuriväärtuste säilitajat, õigemini oleks küll vaja mõlemat, aga
kahte head hetkel ei saa.
Loodan, et minult teatepulga ülevõtja viib alustatut edasi
ja meil on lossis toimuvast rõõmu veel pikaks ajaks.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva sündmustest võtsid esimest korda osa kodutütred, kes oma vahvate kollaste mütsituttidega tõid pidupäeva
rõõmu ja pidulikkust. Alatskivi kodutütarde rühma nimi on Alaska. Rühm alustas tegutsemist 2016. aasta kevadel. Rühma käivitamine on
olnud hoogne ja tempokas tänaseks on rühma ridades juba 16 kodutütart ning lisaks on veel 6 taotlemas järku ja vormi. Rühma juhendab
VeeleKook.
–

24. veebruari õhtul süütasime Kukepargi alleedel 99 küünalt Eesti

Traditsiooniline mälestushetk

Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures.
FOTOD: Reet

Kruup

Külli Must

sünnipäeva puhul. Kukepark asub Veskijärve ja Mõisa Talli vahelisel
maa-alal. Siit algab Alatskivi matkarada.Lossi suunas viivad kase- ja
tammeallee. Park rajati 1997. aastal Lembit Kuke algatusel. Selle järgi
on hakatud parki kutsuma Kukepargiks. Olgu see küünlavalgus tänuks
ja mälestuseks kõikidele, kes Alatskivile oma jälje jätnud. Eelkõige
Lembit Kukele, kelle elutee katkes 2017. aasta 1. veebruaril.

SA Alatskivi Loss juhataja

Alatskivi looduskeskus liigub samm-sammult edasi
Trükist on ilmunud Andrus
Kasemaa poolt kogutud Kokora
küla inimeste mälestused, “koomilised, traagilised, argised,
kummalised, tuttavad ja jahmatavad, kuid täiesti tõestisündinud
lood ühest külast Peipsi lähedal.”
Raamatu esitlus toimus Liivi
muuseumis 28. veebruaril, Jakob
Liivi 158. sünniaastapäeval. Raamatut saab osta Liivi muuseumist, Alatskivi raamatukogust,
Alatskivi lossist jaMagasiaidast.

Möödunud suvel oli looduskeskus üle hulga aja taas
regulaarselt avatud, see sai
võimalikuks tänu Ene Savolainenile, kes maist septembrini külastajaid vastu võttis ja
keskust tutvustas. Kokku käis
mullukeskuses üle 1300 inimese, samuti osalesime piirkonna
looduskeskuste külastusmängus H2O. Ene jätkab keskuse
töötajana ka tänavu kevadest.
Tulge uudistama, vallaelanike-

le on see tasuta!
Sel aastal ootavad ees mitmed
suuremad arendusprojektid.
EASi Peipsiveere programmist õnnestus saada rahastus
kolmanda korruse avariitrepi
rajamiseks. Tänu tagavaratrepile muutub hoones viibimine
märksa turvalisemaks ning
hõlbustab erinevate tegevuste
läbiviimist.
Oleme ka partneriks EestiLäti tööstuspärandi projektis,

mille tulemusena renoveeritakse hoone plaatkuivati osa.
Nii saame edaspidi paremini
tutvustada hoone algset otstarvet on ju tegemist mõisaaegse
ait-kuivatiga. Loome kuivatitiiba ekspositsiooni, mis tutvustab mõisaaegset viljakuivatit,
aga ka viljakasvatusega seotud
töid ning teravilja erinevaid
kasutusviise läbi aegade.
Seoses kuivati projektiga on
meil ka üleskutse Alatskivi
–

kandi inimestele: otsime vank-

rit, tali ja kaalu, mida saaks
ekspositsioonis kasutada. Ka
on väga teretulnud vanad fotod viljatöödest (näiteks künd
jakülv, lõikus jarehepeks jms)
ning veskitest. Eriti tore oleks,
kui kellelgi leiduks fotosid
sellest samast aidahoonest,
praegusest looduskeskusest.
Mari Niitra

looduskeskuse juhatuse liige
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Vallavalitsuse istungid on toimunud 31. jaanuaril ja 22.
veebruaril.
Vallavalitsus pikendas töövõtulepingut osaühinguga Vali
Press ühe aasta võrra Alatskivi valla lehe väljaandmiseks ja
levitamiseks.
Anti nõusolek Pusi külas Peetri katastriüksuse

jagamiseks
kaheks iseseisvaks kinnisasjaks: hoonestatud maaüksus nimetusega Peetri sihtotstarbega maatulundusmaa ja hoonestamata
maaüksus nimetusega Pusi-Kallaste tee T2 sihtotstarbega
transpordimaa.
Määrati toimetulekutoetuskolmele taotlejale jaanuarikuu eest.
Vaadati läbi Friendsland OÜ esindaja taotlus kasutusloa
väljastamiseks Torukülas Notsu kinnistul rekonstrueeritud
loomakasvatushoone (küüni) kasutamiseks. Vallavalitsus nõustus taotluse rahuldamisega.
Vallavalitsus kooskõlastas Alatskivi Lasteaia töötajate
struktuuri ja koosseisu.
Muudeti ühel juhtumil Alatskivi valla osaluse suurust hoolekandeteenuse eest tasumisel.
Vallavalitsusele oli esitatud 2016. a aastalõpu inventuuri akt.
Inventuuri tulemusena esitatikorralduse projekt ettepanekutega
vallavalitsuse pädevusse kuuluvate vallavarade mahakandmise
kohta, mille vallavalitsuskinnitas.
Vallavalitsus vaatas läbi avaldused, mis olid esitatud sooviga
üürida Lossi 2 asuvas hoones vallale kuuluvaid sotsiaaleluruume. Volikogu ja vallavalitsus on asunud seisukohale, et üürimine
toimub volikogu poolt 31. märtsil 2016 määruse nr 9 “Alatskivi
valla eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord” regulatsiooni alusel. Avaldustest rahuldati viis ja üürimisest keelduti

kolmel juhtumil.
Vallavalitsus kinnitas Nina külas Saare kinnistu omaniku
talveperioodiks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Alatskivi valla 2017. a eelarve alusel eraldas vallavalitsus
mittetulundustegevuseks tegevustoetused organisatsioonide
taolusi arvestades.

Vallavalitsus on algatanud Alatskivi alevikus projekti „ Alatskivi alevikku välituru rajamine“, mille käigus paigaldatakse ka
ökotualetid. Soodsaimaks pakkujaks osutus Kivikuvand OÜ
summaga 4080 eurot.
Väljastati ehitusluba Riigi Kinnisvara AS-ile Alatskivi alevikus
Lossi 3 kinnistul oleva meditsiini- japäästekeskuse laiendamiseks.
Määrati toimetulekutoetus kolmele taotlejale veebruarikuu
eest.
Maa tagastamise toimingud vaadati läbi ühel juhtumil. Anti
nõusolek riba erastamiseks Rootsikülas A. Titukile kuuluva
kinnistu juurde.
Rahuldati seitsme taotleja avaldused aiamaade kasutusrendile
andmiseks Kasumetsa katastriüksusel.
Valla eelarvest määrati sotsiaaltoetus küttepuude osaliseks
kompenseerimiseks ühel juhtumil.
Ene Zirk
vallasekretär

Volikogu istung toimus
15. veebruaril.

Volikogule oli edastatud
määruse eelnõu Alatskivi
valla 2017. aasta eelarve
kohta ja seletuskiri. Eelarve

eelnõu muutmiseks volikogu
liikmetelt olulisi ettepanekuid ei laekunud. Täiendavad laekumised aasta jooksul
lisatakse eelarvesse lisaeelarvetega. Volikogu lõpetas
eelarve eelnõu teise lugemise ja võttis vastu Alatskivi
valla 2017. aasta eelarve
planeeritud tuludega, mis on
1 806 294 eurot.
Volikogu võttis vastu Juhan
Liivi nim Alatskivi Keskkooli
hoolekogu moodustamise
korra ja töökorra ning muutis kooli põhimäärust kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega. Mõlemad
dokumendid avaldatakse
valla dokumendiregistris ja
Riigi Teatajas.

Vaadati läbi Liivi Muuarengukava aastateks
2017–2020, millele lisanduvad tegevuskavad. Tegevuskavade täpsustamiseks
vaadatakse dokument uuesti
läbi märtsikuu istungil.
Alatskivi vallavalitsus on
esitanud eeltaotluse „Alatskivi tervisekeskuse arendamine“ Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmesse
seumi

„

Investeeringute toetamine

esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused”

investeeringu taotlemiseks.
Eeltaotlus läbis konkursi ja
8. märtsiks k.a on võimalus
esitada põhitaotlus rahandusministeeriumile Euroopa regionaalarengu fondist
rahastatavasse meetmesse
“Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste
tagamine tööhõives püsimise
ja hõivesse naasmise suurendamiseks“. Volikogu otsustas garanteerida projekti
omafinantseeringu summas
324 805 eurot eeltaotluse
alusel.
Alatskivi valla teenetemärk anti Eesti Vabariigi 99. aastapäeva aktusel üle
Alatskivi vallavolikogu vallavanem Andu Tõrvale.
FOTO: Karl-Fredy Kruup
algatas 2015. a detsembriviimasest piirmäärade kehkuus Alatskivi lossi kinnistu ajavahemikul 1. detsember 2016 kuni 31. detsemtestamisest arvates muutukoostadetailplaneeringu
ber 2016 seisuga 01.12.2016 nud. Arvestades eeltoodut ja
mise. Planeeringu koostajaks osutus osaühing Tartu kinnisvarainvesteeringute, sotsiaaleluruumide valmimateriaalse põhivara ja bimist, kehtestas volikogu muArhitektuuribüroo. Planeelansiväliste varade kohta.
eluruuminitsipaalomandis
on
koostatud
ring
ja plakinnitas
vallavara
dele
uued
üüri
Volikogu
piirmäärad.
neeringu kooskõlastused
aastainventuuri tulemused.
Volikogu tunnistas nurjuvormistatud.
Vee-ettevõtjaks määrati nuks Alatskivi alevikus TarVolikogu võttis vastu AlatsAlatskivi valla haldusterritu mnt 10-3 korteriomandi
lossi
kinnistu
kivi
detailplatooriumil AS Emajõe Veeenampakkumise tähtajaks
neeringu ja otsustas suunata
värk kuni 30. aprill 2018. a.
pakkumiste mittelaekumiavalikule väljapanekule.
Vallale kuuluvate eluruuse tõttu. Vallavalitsusele
Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada vallas mide üürile andmisel on oli laekunud C. Ruudi ja
H. Ruudi poolt eelnimetatud
vajalik määrata elamuseaduvalla teede ja tänavate korsest tulenevalt üürilepingus
korteriomandi ostmiseks
rashoidu. Vald saab nimeavaldus enampakkumisel
tatud ülesandeid täita juhul poolte õigused ja kohustukui teed on valla omandis. sed. Kohaliku omavalitsuse olnud alghinnaga. Volikovolikogul on õigus kehtestagu kaalus korteriomandi
Vald omandab Savastveda oma haldusterritooriumil
võõrandamist esitatud hinre külas asuva Savastverenaga japidasid otstarbekaks
Mäike tee T5 kinnistu ja asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele korter võõrandada.
Peatskivi külas asuva Peatsüüri piirmäärad. Kohaliku
Istungi lõpetuseks kuulati
kivi-Orgemäe tee T1 kinomavalitsuse volikogu muuharidus-kultuurikomisjoni
nistu.
Volikogule oli esitatud dab üüri piirmäärasid üks tegevuse 2016. a aruannet.
kord 12 kuu jooksul, kui
2016. a aastalõpu inventuuEne Zirk
üüri mõjutavad hinnad on
ri akt. Inventuur viidi läbi
vallasekretär

Valdade ühinemise toimingud jätkuvad
29. detsmbril 2016. aastal
allkirjastati Alatskivi valla,
Peipsiääre valla ja Vara valla
ühinemisleping. Kuna kolme
valla ühinemisel ei vasta me
omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile,

Vallavalitsus otsustas anda Alatskivi valla vapitaldriku Mari Niitrale Liivi
Muuseumi loova arendamise ja Kodavere kultuuripärandi väärtustamise
eest ning Reet ja Andrei Bukile Alatskivi mõisa aegsete hoonete taastamise
ja ettevõtluse arendamise eest.
FOTO: Karl-Fredy Kruup

Kevad naisseltsis
Projekt „ Alatskivi MaanaisteSeltsi köögi kaasajastamine seltsi
tegevuse mitmekesistamiseks“ on edukalt lõppenud. Rahastas
kohaliku omaalgatuse programm ja omafinantseeringuga toetas
Alatskivi vallavalitsus. Aitäh!
Selle rahaga saime osta köögikapid, elektripliidi, külmkapi,
küpsetusahju ja kaks söögilauda. Soetasime uued toidunõud,
termoskannud, klaaskannud, pokaalid ja köögikombaini.
Sellel kevadel on naisseltsis tulemas järgmised sündmused:
14. märtsil kell 16.00 „Kokkama KORRAKS OMA KÖÖKI!“
30. märtsil kell 16.00 AMNS aastakoosolek.
25. aprillil Megastariga Helsingisse.
18. mail toimub ümarlaud „Kuidas maal ellu jääda pestitsii–

–

did!“ Kaasame teadlased, firmad, naisseltsid, koolid, elanikud.
Märtsis saame kokku Soome naisseltside katusorganisatsiooni MARTTAT esindajatega, et panna alus sõprussidemete

loomiseks.
Ootame uusi liikmeid, nii noori kui ka kogenuid, et üheskoos

igapäevaelu põnevamaks muuta!
Laine Knude
MTÜ Alatskivi Maanaiste Selts esinaine

Avallaleht
10. jaanuar2013
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Väljaandja:
Alatskivi vallavalitsus
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 13. aprillil.
Kaastöid ja infomaterjali lehele
palume saata vallavalitsusse
sekretäri kätte või otse meiliaadressile reet@alatskivi.ee
3. aprilliks.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada. Kõik toimetusele kasutada
antud materjalid (käsikirjad, trükised,
fotod jne) tagastatakse andja soovil.

(vähemalt 5000 elanikuga
omavalitsus), tegi Vabariigi Valitsus 15. veebruaril
2017. aastal Alatskivi vallale,
Peipsiääre vallale, Vara vallale, Pala vallale ja Kallaste
linnale ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks.

Kohaliku omavalitsuse
teostatavad toimingud
Vabariigi Valitsuselt ettepaneku saamisel:
selgitada välja elanike
arvamus (23.–24.04.2017)
esitada maavanemale
otsuse vormis põhjendatud
arvamuse VV ettepaneku
kohta (hiljemalt 15.05.2017)
leppida kokku ühinemiskokkulepe, mis hõlmab:
KOV nime, haldusüksuse
liigi ja sümboolika, HTK
kaasnevate võimalike küsimuste lahendamise ning uue
•

•

•

KOV põhimääruse ja teiste
õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamisekohta
(hiljemalt 15.06.2017)
tehakoostöös asjaomaste
KOVidega valimistoimingud (hiljemalt 15.06.2017)
ühinemiskokkuleppe eelnõu pannakse avalikkusele
tutvumiseks vähemalt 15
kalendripäevaks (eelnõu
avalikustamisest arvates).
Ühinemiskokkuleppe kinnitavad oma otsusega kõik
KOVid. Kui vähemalt 2
KOVi on varasemalt kin•

•

nitanud ühinemislepingu,
vormistatakse ühinemiskokkulepe ühinemislepingu
muudatusena, millekinnitavad kõik asjaomased volikogud oma otsusega.
Kui kõik volikogud ühinemiskokkulepet ei kinnita
ning osa on kinnitanud ühinemislepingu, lähtutakse
ühinemislepingus kokkulepitust.
Peeter Kiuru
vallavolikogu aseesimees

Alatskivi valla õiguskord 2016. aastal
Alatskivi valla territooriumil pandi toime 15 kuritegu. Võrreldes 2015. aastaga on raskemate süütegude
arv 5 võrra tõusnud. Valla
territooriumil toimunud
kuritegudest registreeriti aasta jooksul 5 korral
vägivallategusid, 4 korral on
registreeritud varavastaseid
kuritegusid. Vägivallakuritegudest põhiosa moodustavad lähisuhtes olevate
isikute tülid. Liiklusalaseid
kuritegusid registreeriti 6
korral, tegemist oli mootorsõiduki juhtimisega joobeseisundis.
Väärtegusid registreeriti valla territooriumil 61
juhul, millest liiklusalaseid

rikkumisi fikseeriti 47 korral.
Liiklusalaste rikkumiste enamiku moodustavad lubatud
sõidukiiruse ületamised ja
lubatud alkoholi piirmäära
ületanud sõidukijuhtide
poolt sõiduki juhtimised.
Avaliku korra rikkumisi
esines 1 korral ning varavastaseid süütegusid väheväärtusliku asja vastu 2 korral.
Alaealiste poolt pandi kokku
rikkumisi 4 korral, 2 korral
eksiti tubakaseaduse vastu.
Valla territooriumil juhtus
kaks inimkannatanutega
liiklusõnnetust, kus üks kannatanu suri.
Aasta jooksul registreeris
politsei vallas 94 väljakutset. Väljakutsete põhjuseks

on peamiselt avaliku korra
rikkumised, liiklusalased
rikkumised ja alkoholi liigtarbimisest tingitud tülid ja
kodanike tähelepanekud.
Lähisuhte vägivallaga seotud väljakutseid oli 2016.
aastal 13, nendest 5 korral
alustati kriminaalmenetlus.
Koostöös valla sotsiaaltöötajaga tehti kodukülastusi
ja järelkontrolle 8 korral ja
seda eesmärgiga abistada
ja nõustada peresid, kus
on ilmnenud vaimse vägivalla või füüsilise vägivalla

omavahel suhelda. Tülitsetakse, räägitakse taga ja
solvatakse üksteist, selle
asemel, et maha istuda ja
rääkida probleemid selgeks.
Tülitsevas kogukonnas on
raske turvalisust luua.
Piirkondliku politseitöö
suundadeks 2017. aastal on
vahetu suhtlus kogukonnaga ja kogukonda teenindavate institutsioonide kaasamine turvalisuse tagamisel.
Turvalisus on ühiskonna
eesmärk, kus koos panustades saame parema tulemuse.

ilminguid.
Alatskivi valla üheks läbivaks murekohaks on see, et
kogukonna mõned liikmed
ei oska ja ei suuda viisakalt

piirkonnapolitsei

Argo Lääts

Alatskivi Vallaleht

KOOLISPORT
Tartumaa koolinoorte
meistrivõistlustel napsasid Alatskivi korvpallipoisid koduselt esimeselt
etapilt ühe võidu

Alatskivi kooli spordisaal
7. veebruaril 4.-6. kl.
poiste Tartumaa koolinoorte
meistrivõistluste esimest etappi.
Antud vanuse meistrivõistlustel
osalevad nelja kooli võistkonnad Lähtelt, Ülenurmest, Nõost
ja Alatskivilt. Alatskivi kooli
poisid alustasid võistluspäeva
edukalt.
Esimeses mängus kohtuti
Lähte gümnaasiumi poistega
ning mängu dikteeriti algusest
lõpuni ning võideti tulemusega
35 : 24. Teises mängus andis
juba väsimus tõsiselt tunda ning
mängus Ülenurme gümnaasiumi võistkonna vastu vajus teise
poolaja mäng täiesti ära ning
mäng kaotati 20 22. Päeva viimases mängus Nõo põhikooli
võistkonna vastu jaksu enam ei
olnud ning tugevatele vastastele
kaotati 17 : 56. Pärast esimest
etappi hoitakse ühe võiduga
III kohta ning II etapp toimub
4. aprillil Ülenurme spordisaalis. Alatskivi kooli 4.–6. klassi
poiste korvpallivõistkonnas
mängisid Siim Noormägi, Andre Pärn, Maksim Artamonov,
Stanislav Remets, Ardi Lebedev,
AntonPašenkov jaHugo-Eduard
Teras.
võõrustas

:

Alatskivi kooli rahvastepalli poistevõistkond
suutis tihedas konkurentsis Tartumaa koolinoorte
meistrivõistlustel medali
välja võidelda

15. veebruaril mängisid Alatskivi kooli 1.–3. klassi poiste ja
tüdrukute võistkonnad oma
võistlusmänge Tartumaa koolinoorte meistrivõistlustel, mis
toimusid Lähte spordihoones. Poiste arvestuses osales
kokku 10 võistkonda, kes olid
paigutatud kahte viieliikme-

lisse alagruppi. Alatskiviga
ühes alagrupis olid Ülenurme,
Konguta, Puhja jaLähte. Esimeses mängus kaotasid Alatskivi
poisid Ülenurmele 1 2. Pärast
esimest mängu suudeti teha
oma järeldused ning mängupildi paranedes võitsid Alatskivi
poisid ülejäänud kolm alagrupimängu 2:0. Kolmel võistkonnal
sattus alagruppi võrdselt punkte
ning Alatskivi poistel oli parem
punktide vahe, mis andis alagrupis esikoha ning edasipääsu
nelja parema võistkonna sekka,
kus mängiti teise alagrupi kahe
parema võistkonnaga Melliste
ja Nõoga. Paraku tugevatele
Melliste ja Nõo võistkondadele
vastu ei saadud ning mängud
kaotati vastavalt 0 : 2 ja 1 : 2.
Lõpptulemusena tasavägistes mängudes tuli Tartumaa
koolinoorte meistrivõistlustel
esimeseks Melliste 5p (4 : 2),
teiseks Nõo 5p (4 : 3), kolmandad Alatskivi 4p (3:4) janeljandad Puhja 4p (2:4).
Tüdrukute arvestuses osales seitse võistkonda. Mängiti
samuti kahes alagrupis. Alatskiviga ühes grupis koos olid
Lähte, Melliste ja Ülenurme.
Paraku Alatskivi tüdrukud oma
alagrupi kaaslastele vastupanu
ei suutnud pakkuda ning mängud kaotati 0:2. Edasi mängisid
Alatskivi tüdrukud 6.–7. kohale
ning antud mängus kaotati samuti Puhjale 0:2 ning tüdrukud
paraku võidurõõmu tunda seekord ei saanud ja kokkuvõtteks
7. koht.
Tartumaa koolinoorte meistrivõistlustel Alatskivi kooli
poiste võistkonnas mängisid
Ruudi Suursild, Martin Nikitkin, Mairold Nikitkin, Kevin
Laurisoo, Kaur Kruusaauk,
Ivan Artamonov, Venriko Vulf
ja Uku Suursild. Tüdrukute
võistkonnas mängisid Kaire
Muinasmaa, Kristin Vagula,
Alisa Kirnossenko, Miia Marii
Kiisel, Liisa Tollimägi, Angelina
Larionova, Kätriin Niinemägi ja
Laura-Liset Vinogradova.
:

Alatskivi Keskkooli segavõistkonnad saavutasid
Mr. Pritt minikäsipallimängud koolis Tartumaa
etapil kaksikvõidu

21. veebruaril toimus Tartu
Ülikooli spordihoones Tartumaa etapp Mr. Pritt mini-

käsipallimängud koolis, kus
1.–3. klasside tüdrukute japoiste segavõistkonnad mängisid
minikäsipalli. Tartumaa etapil
osales kokku viis koolide võistkonda. Juhan Liivi nim Alatskivi
Keskkool oli esindatud kahe
võistkonnaga.
Alatskivi kooli II võistkond
kogus nelja mänguga 2 võitu,
ühe viigi ja ühe kaotuse ning
saavutas võistlustel II koha.
Alatskivi kooli I võistkond
suutis kõik oma vastased alistada ning saavutas neli võitu,
mis tagas ka ühtlasi edasipääsu
Mr. Pritt minikäsipallimängud
koolis võistlussarja finaalturniirile.
Juhan Liivi nim Alatskivi
Keskkooli 1.–3. klassi poiste ja
tüdrukute segavõistkondades
mängisid Alvar Must, Martin
Nikitkin, Mairold Nikitkin,
Kaur Kruusaauk, Mathias Alois
Katsan, Alisa Kirnossenko, Uku
Suursild, Ruudi Suursild, Kevin
Laurisoo, Ivan Artamonov,
Kristjan Punder, Kätriin Niinemägi, Miia MariiKiisel.
Finaalturniirile, mis toimub
16. märtsil Viljandi spordikeskuses, pääseb iga etapi võitja
ja Põlva etapi teise koha võistkond, kokku 8 võistkonda.

VALLASPORT
Alatskivi valla võistkond
kordas XXXIX Peipsi talimängudel eelmise aasta
mängude lõppkohta
25. veebruaril korraldati
Värskas XXXIX Peipsi talimängud. 2017. aasta Peipsi
talimängudel võidutses kohalik Värska valla võistkond.

3

Alatskivi vald saavutas jällegi
võõrustajate järel 140 punktiga kiiduväärt II koha. Alatskivi saavutas eriti magusad
alavõidud kalapüügis ning
mälumängus, ülejäänud võistlusaladel võidutses korraldaja
Värska vald. Kalapüügi võistlusel tõid esikoha Alatskivile
kogenud paar Jüri ja Lilia
Nõomaa, kes püüdsid 1150 g.
Mälumängus saavutas parima
tulemuse tandem Uno Ainsoo,
Ene Kook, Valmar Põldpaju,
Marika Jaguson ja Raigo Lille
16,5 punktiga. Kuldmedaleid
talijooksus noppisid Veiko
Kook, Rein Vares ja Allar
Lamp. Esikolmiku kohti jooksid veel välja Annely Kook, Sirle Tollimägi,
Ago Vahi ja Heli Malmiste.
Lisaks kalapüügi ja mälumängu alavõitudele teenisid
üldtabelisse II koha punkte
talijooksjad, teatejooksjad,
reesõitjad ning võrkpallurid. III koha punkte teenisid
male-kabetajad ja juhtkonna
võistlejad.
Suur tänu XXXIX Peipsi talimängude Alatskivi valla
35-liikmelisele võistkonnale,
kes kõik andsid oma panuse
kiiduväärt tulemuse sepistamiseks: Neeme Lõhmus, Ketlyn
Päästel, Rein Vares, Veiko
Kook, Heli Malmiste, Jüri
Nõomaa, Lilia Nõomaa, Rett
Rüütel, Sirle Tollimägi, Uno
Ainsoo, Alari Ainsoo, Gerda
Grossthal, Kaupo Mets, Ingrid
Sinilaht, Kadri Viil, Anžeelika
Tappo, Andres Kessler, Ene
Kook, Ago Vahi, Viljar Kook,
Aron-Sven Kilk, Sander Kook,
Siim Noormägi, Marta-Miina
Noormägi, EnelinKook, Raigo
Lille, Kenor Kannik, Ants Liiva, Vello Metsoja, Merit Nukka, Maarika Jaguson, Riina
Jaanuska, Allar Lamp, Annely
Kook ja Valmar Põldpaju.
2017. aasta Peipsi suvemängude võõrustajaks on Alatskivi.

KLUBISPORT
Alatskivi käsipallipoisid
käisid esmakordselt kogemusi hankimas käsipalli Eesti meistrivõistlustel
Alatskivi käsipallipoisid osalesid 25.–26. veebruaril esmakordselt käsipalli Eesti meistrivõistlustel. Spordiklubi Juku
2005. aja hiljem sündinud poisid
paigutati tugevasse I liigasse,
kus osales kokku 8 võistkonda.
I etapil Põlvas mängisid poisid
viis mängu. Alatskivi poistel
jäi I etapil võiduarve avamata,
aga kõigist tugevate vastastega
mängudest ammutati suur hulk
kogemusi ja oskusi järgmisteks
võistlusteks, mida juba edaspidi enda kasuks mängudes
kasutada.
Esimesel päeval mängiti
Viljandi SK poistega, teises

mängus mindi vastamisi SK
Tapa võistkonnaga ning päev

lõpetati HC Pärnu eakaaslaste
vastu. Teisel päeval kohtuti mõlemas mängus võõrustajatega.
Esimene mäng mängiti Põlva SK
1 võistkonnaga ning teine mäng

juba Põlva SK 2 võistkonnaga.
Meistrivõistlused jätkuvad
6.–7. mail Viljandis, kus poisid
mängivad veel HC Tallase jaHC
Kehra võistkondadega ning siis
edasi juba kohamängud 5.–8.
kohani. Alatskivi spordiklubi
Juku vapras käsipallivõistkonnas mängisid ja esimesed Eesti
meistrivõistluste kogemused
said Anton Pašenkov, HugoEduard Teras, Uku Suursild,
Venriko Vulf, Ivan Artamonov,
Kristjan Punder, Martin Nikitkin, Mairold Nikitkin ja Kaur
Kruusaauk.
Priit Allikivi
sporditöötaja

Võistluste ja olümpiaadide tulemused
Alatskivi kooli on sellel
õppeaastal võistlustel ja
olümpiaadidel esindanud
64 õpilast, kellest väga paljud
mitmel korral.
Osaleti piirkonna inglise
keele, ühiskonnaõpetuse,
emakeele-, matemaatika-,
keemia-, bioloogia-, geograafiaolümpiaadil, inglise keele
viktoriinides, etluskonkurssidel, joonistusvõistlustel,
kodanikupäeva viktoriinis
ja mitmetel spordivõistlustel.

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Elo
Kook (12. klass) I–II koha
(juhendaja Kait Eiland),
piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil Riko Piirisild
(9. klass) II koha (juhendajad
Milena Jaamaste ja Svetlana
Goidina).
Meie koolis on au sees esineda etluskonkurssidel. Osaleti maakondlikul 4. klassi
õpilaste ettelugemisvõistlusel, küünlapäeva luulekonkursil. Maakondlikul ettelugemisvõistlusel 4. klassi
õpilastele saavutas Liisa
Kook II koha.
Meie kooli emakeeleõpetajad korraldasid Alatskivi
lossis Tartu maakonna 4.–12.

klassi õpilaste etluskonkursi.
Oma vanuserühmas olid võidukad meie kooli õpilased
Jaanis Eller (11. klass) ja Hella Hildegard Niitra (5. klass).
Jaanis ja Hella Hildegard
esindasid Tartu maakonda
üleriigilisel etluskonkursil
Saaremaal.
Lühijutuvõistlusel “Meri”
pälvisid Elo Kook ja Hella

Hildegard

Lucas Aas, Mairold Nikitkin,
Maksim Artamonov, Maria
Aaria, Marko Piiri, Martin

Niitra oma va-

nuserühmas II koha. Õpilasi
juhendas õpetaja Kait Eiland.
Osaleti ERMi, aastalinnu
ja “Mina ja meri” joonistusvõistlusel. Viimati nimetatud
võistlusel saavutas Ida Vares
(4. klass) III koha. Juhendaja
Illi Teras.
Kodanikupäeva viktoriinil
saavutas õpilaste võistkond
koosseisus Riko Piirisild,
Maria Aaria, Joosep Annast,

Paap-Pärtel Sepp I koha.
Juhendaja õpetaja Anne Ala.
Võõrkeeles panid õpilased
end proovile Tartu linna ja
maakonna viktoriinis inglise
keelt kõnelevate maade kohta ja 8. klasside inglise keele
olümpiaadil. Üleeuroopalisel
inglise keele viktoriinil, kus
oli osavõtjaid 15107, saavutas
Joosep Annast (8. klass) meie

Eesti Vabariigi 99. aastapäeval toimus Alatskivi vallavanema
Alatskivi Kunstide Kooli tublidele õpilastele.

kooli parima tulemuse (225.
koha). Juhendaja õpetaja
Maiki Hint.
Koduleheküljel on sageli välja toodud meie kooli
tublide sportlaste saavutused. Nendest parimad on
Tartumaa koolinoorte MV
rahvastepallis 4.–5. klassi
poisid (I koht), koolinoorte
MV rahvastepallis 1.–3. klass
(III koht) ning koolinoorte
MV korvpallis 4.–6. klass (III
koht). Juhendaja õpetaja Priit
Allikivi.

vastuvõtt Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli

Kõige sagedamini ja edukalt on meiekooli esindanud
Riko Piirisild (seitsmel korral), Joosep Annast ning Elo
Kook (mõlemad viiel korral).
Täname Sind, hea õpilane,
Alisa Kirnossenko, Andre
Pärn, Angelina Larionova, Anton Pašenkov, Anu
Roosna, Ardi Lebedev, Ardi
Madi, Artur Blihhantsov,
Daaniel Püss, Danil Kersontsev, Elizabeth Dubova,
Elo Kook, Gristelle-Hanna
Hantson, Haldja Hünnonen,

ja

Foto: Reet Kruup

Helen-Nelle Hünnonen, Hella Hildegard Niitra, Henry
Knude, Hugo-Eduard Teras,
Ida Vares, Ivan Artamonov,
Jaanis Eller, Janely Semilarski, Joosep Annast, Kaire Muinasmaa, Karina Ussanova,

Karolin Vagula, Kaur Kruusaauk, Ketriin Laumets, Kevin Laurisoo, Kevin Soieva,
Kristi Kattai, Kristin Vagula,
Kristina Haliulin, Kätriin
Niinemägi, Laura-Liset Vinogradova, Liisa Kook, Liisa
Tollimägi, Linda Piirimäe,

Nikitkin, Mattias-Sander
Järs, Merliin Viitkar, Miia
Marii Kiisel, Paap-Pärtel
Sepp, Paul Paap, Ranel Pärn,
Remi Kalda, Riko Piirisild,
Robert Treial, Robin Kuusmaa, Ruudi Suursild, Sandra-Valeria Kubantseva, Siim
Noormägi, Stanislav Remets,
Zahar Luptov, Tauno Katsan, Tessa Toomsalu, Uku
Suursild ja Venriko Vulf, et
Sa pingutasid, tegid lisatööd
ning said üle raskustest.
Täname teid, head õpetajad
Anne Ala, Eve Tammeorg,
Helen Paju, Heli Roosma,

Illi Teras, Ingrid Laur, Katre
Sarap, Kait Eiland, Kristjan
Kallavus, Maiki Hint, Milena
Jaamaste, Priit Allikivi, Signe
Tennisson, Svetlana Goidina ja Urve Koolman, kes te
toetasite õpilaste andekuse
avaldumist ja julgustasite
neid end proovile panema.
Lagle Sangernebo

õppealajuhataja

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb
märtsikuujuubilare
90
80
80
65
65
65
60
55

HILDA TUUL
EERI POOM
OLGA LÕVI
ENNO SILM
TAMARA BUTKEVITŠ
ENE SAVOLAINEN
AAVO SAAREPUU
VÄINO PIIRI

Päiksi küla
Kokora küla
Nina küla
Savimetsa küla
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Torila küla
Kokora küla

märtsikuu eakamaidsünnipäevalapsi
88
84
83
83
82~
81
81

LAINE TUBIN

JEVDOKIA KOZLOVA
HELGI KRAAK
LINDA SOO
NADEŽDA~SIHT~~
KARL MANGUSSON
MARINA SERGINA

Tõruvere küla
Nina küla
Peatskivi küla
Päiksi küla
Alatskivi~ alevik
Kõdesi küla
Nina küla

Palju õnne uuele vallakodanikule
ja tema vanematele!

Aleksander Sipelgas 11.02.2017

ALATSKIVI LOSSI RESTORAN
AVATUD
T, K, N, P 12-18
R, L 12-21

KINO KINO KINO

Ettetellimisel töötame pikemalt.

Alatskivi lossikinos

Peolaud alates 12 eurot in.imene
Peielaud alates 8 eurot inimene.

15. märtsil
kell 14.00 mängufilm Paterson“
(2016 USA, 118 min)
Tavapilet 4€, sooduspilet 3€
„

kell 16.30 perefilm

„Väikese varese suur võidusõit“

Lõhutud küttepuude müük
Sanglepp, hind soodne.
Kõigi vahel, kes 20. juuniks kuni 10 m3puid ostavad,
loositakse välja kas sama kogus puid või raha tagasi.
FIE Enn Lõhmus

alatskivi@lossirestoran.eu
www.lossirestoran.eu
tel: 745 3874 ja 5303 2485

tellimine ja info tel 506 1779.

Tavapilet 3€, sooduspilet 2€

kell 19.00 särtsakas ja lustlik komöödia

„Peigmees“

(2016 Venemaa, 90 min)
Tavapilet 3€, sooduspilet 2€

Raamatud, ehted, märgid.
Hõberublade ost 50 eurot tk! Tel 5649 5292.
Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kaelakee. Aus kaup ja raha kohe
kätte. Helista julgelt! Tel 58710351

ALATSKIVI VALD MÄLESTAB

VIASAT paigaldus ja müük.
TV antenn digibox
paigaldus ja müük.
Garantii.
+

ALEKSANDRA ISSAJEVA
19.03.1946
27.01.2017

LEMBIT KUKK

IRJA KOTKAS

IRJA KOTKAS

–

13.09.1943

–

02.02.2017

15. I 1929–1. II 2017

13. IX 1943–2. II 2017

Mälestame sõbralikke naabreid

IGOR TARASSOV
21.02.1963

–

25.02.2017

ja avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.

Kõdesi küla elanikud

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.

Tel 5666 3185.

Endised AS METS & PUU TÖÖTAJAD on väga oodatud
ettevõtte asutamise 25. aastapäeva tähistamisele 28.07.2017
algusega kell 20.00 Alatskivi lossis.
Lisainfo ja osavõtust teatada kuni 31.05.2017:

mets.japuuas@gmail.com

