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39. Liivi luuleauhinna laureaat on
Heljo Mänd
Salasõna Heljo Mänd
Salasõna toob mind homsesse,
viib eilsesse,
rännutab hällisse,
õõtsutab ema üsasse tagasi,
loote piirjoontesse,
kus ma ei tea enesest veel
midagi.
Ent mida ma praegugi tean?
Olen üleni kasvanud
ego võsasse.
Keegi ei raiu mind
seest- ega väljastpoolt lagedaks,
ainult salasõna
sosistab võsa sisse tee,
aitab alustada
haralist kahekõnet iseendaga.

Foto: Dairi Pärn

Lastekoor esinemas Juhan Liivi 153. sünniaastapäeva tähistamisel.

Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli lastekoor ja mudilaskoor saavutasid koolikooride ülevaatusel I kategooria.
Ka 2. klassi ja 5.-6. klassi rahvatantsurühmadel läks
ülevaatustel väga hästi. Kõik kooli kollektiivid said
õiguse osaleda käesoleva aasta suvel XII noorte laulu- ja
tantsupeol “Mina jään”.
Eriline tänu juhendajatele Eve Koortile ja Madli Mustile.
Laupäeval, 20. mail kutsume teid Alatskivi lossi
Josephlnelillepoole
Kell 13 on galeriisaalis Alatskivi laululaste kontsert.
Kell 12 ja 14 toimuvad lossi tutvustavad giidituurid.
Kell 19 esineb kontserdiga laulja-laulukirjutaja Eva Mitreikina.
Kontserdid ja giidituurid on tasuta.
S Toimuvad kübarate kaunistamise ja

maskide valmistamise õpitoad.
S Külla tuleb miniloomaaed ja lapsed saavad sõita

*

ponidega.
S Võimalus on riietuda lossiaegsetesse kostüümidesse ja
lasta fotograafil pildistada.
■S Lossi ümbruses saab mängida discgolfi või
nautida kevadiselt kaunist loodust ümberjärve
matkarajal.
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Kehakinnitust pakuvad Alatskivi lossi restoran ning
lossi keldriruumides avame suvekohviku.
Hea lahendus on võtta ise kaasa piknikukorv!
Olete oodatud veetma kaunist kevadpäeva Alatskivi lossis!
Info telefonil+37 2745 3816 ja

admin@alatskiviloss.ee; www.alatskiviloss.e

a

y

o

raamatuid ja luulekogumikke. Soovime Heljo Männile
palju tervist ja püüame
õppida tema elurõõmust!
Mari Niitra
Liivi Muuseumi
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FOTO: Margus Kiis
Heljo Mänd: „Liivi luuleauhind on üks olulisemaid tunnustusi minu elus.“
Tänavuse luuleauhinna proosat ka täiskasvanutele. Liivi luuleauhinda üheks
HelMänd
sai
Kuna laureaat ei saanud ise
olulisemaks tunnustuseks
ai
lujouletuHeljo Mänd luuletue
se
Alatskivile auhinda vastu oma elus ning tõdes, et
“Seet.
ala1926.
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aastal
sündinud Mändi võtma tulla, külastasime alles vanaduspõlves on tal
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otläbin
kuid ta on läbi žüriiliikmetega tema kodus kutsumusele pühenduda.
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Liivi päevade raames kohtusid õpilased kirjanik ja lavastaja Urmas Vadiga, kelle etendust „Kus sa

oled,

Juhan Liiv?“ mängiti menukalt Liivi Muuseumi rehealuses. Vestlusest võttis osa ka Liivi Muuseumi juhatajaMari Niitra.
Foto: Dairi Pärn

mille elustasid koolisisesel etluskonkursil žürii poolt tunnustatud
esinejad. Hommiku lõpetas
lastekoor Peep Sarapiku Liivi
sõnadele kirjutatud hümnina
mõjuva lauluga „ Ta lendab
oma loomingust,

mesipuu poole”.
Keskpäeval leidis aset meeleolukas kohtumine kirjanik
ja lavastaja Urmas Vadiga, kelle etendust „Kus sa
oled, Juhan Liiv?” mängiti
menukalt Liivi Muuseumi

rehealuses.
Vähemalt aprillikuus on
Juhan Liiv siin, Alatskivil...
Kait Eiland
eesti keele ja kirjanduse

õpetaja
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VALLAVALITSUSES

Emadepäeva tähistamisest Alatskivi naisseltsis

Vallavalitsuse istungid toimusid 3., 7. ja 24. aprillil.

3. aprilli istungi kokkuvõte avaldati juba aprillikuu vallalehes
(ekslikult oli kirjutatud 4. aprilli kuupäev). Alljärgnevalt kokkuvõte 7. ja 24. aprilli istungitest.
Seoses Aovere-Kallaste–Omedu maantee rekonstrueerimisega
on teeäärsete kinnistute omanikelt soovitud lõikeid teemaaks.
Vallavalitsus nõustus Pusi külas Kraavisuu, Ojaääre ja Kükita,
Haapsipea külas Lohutaga ja Kükita ning Pärsikivi külas Risti
kinnistute jagamisega.
Seoses hooldust vajava isiku surmaga lõpetati ühel juhtumil
valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
Aprillikuu toimetulekutoetuse saajateks kinnitati kolm
taotlenut.
Vallavalitsus määras ühekordse sotsiaaltoetusena neljale
taotlejale küttepuude osalise kompensatsiooni ning ühel juhtumil
rehabilitatsiooniteenuse hüvitamise.
Arvestades valla kulusid ja sotsiaalhoolekandeteenuseid
vajavate isikute huve, kinnitati sotsiaalmajas pesu pesemise ja
kuivatamise teenuse hinnad.
Alatskivi valla kui SA Alatskivi Loss ainuasutaja eesmärke ja
kohustusi arvestades nõustus vallavalitsus andmaüürile E. Sillale
kaheks kuuks suveperioodil eluruumi sotsiaalmajas.
Vallavalitsus eraldas sihtasutusele Alatskivi Loss tegevustoetuseks 2000 eurot leegitaja soetamiseks.
Alatskivi vald osaleb 2017. a hajaasustuse programmis.
Vallavalitsus moodustas taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks komisjoni koosseisus M. Arro, K. Raudsepp, M. Suursild,
I. Sinilaht jaM. Mangusson.
Vallavalitsus väljastas projekteerimistingimused A. Madile
Haapsipea külas Lohutaga kinnistule elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati pakkumise tulemused Alatskivi kalmistu esise ala
(vabadussõjas langenute mälestussamba ümbrus) korrastamiseks
vajaliku projekti koostaja leidmiseks. Soodsaimaks osutus Haspo
OÜ pakkumus 598,80 eurot.
Vallavalitsus kinnitas veebikeskkonnas www.timber.ee toimunud Audemetsa ja Audemäe kinnistutel kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemused.
Pakkumise võitjaks osutus Forestex Tartu OÜ ostuhinnaga
25 175 eurot.
Ene Zirk
vallasekretär

Alatskivi vallas elab palju
toimekaid ja väga vahvaid
naisi, kes on oma lastele
suurepärased emad. Kuidas
mõõta, milline on tubli ema?

lapsed. Laste tagasiside on

Seetõttu naisselts ei esita
kandidaati „Tartumaa aas-

Kuidas saab võrrelda ühte

ta EMA 2017“ konkursile.

ema teisega? Emadust ei
saa mõõta, seda hindavad

Alatskivi naisselts tunnustab
valla emasid teisiti.

see, mis teeb igast emast
aasta ema ja seda igal aastal.

25. aprillil toimunudlaevareisiga Helsingisse tähistasime emadepäeva. Külastasime Talveaeda ja Meremaailma. Seejärel suundusime
Espoosse, kus meie esimest
külaskäiku koordineeris
Suurpellon Martat naisselts
koos teiste piirkonna naisseltsidega. Meid võeti suurepäraseltvastujajuba 26. mail
ootame Soome Suurpellon
Martat meile vastukülaskäigule. Ühisreisil osales 32
inimest: 24 Alatskivilt ja 8
Ülenurme, Sootaga ja Kõrveküla naisseltsidest.
Emadepäeva tähistamine
jätkub 13. mail, mil suur
grupp vahvaid emasid sõidab Tartu ülikooli aulas
toimuvale emadepäevale pühendatud pidulikule
kontserdile. Kontsert algab

kell 17.
Kutsume üles, et te kõik

iga

päev leiaksite aega oma ema

jaoks! See on
tunnustus.

kõige

suurem

Armsad emad! Nii palju
sülle võtta, nii palju teha pai
Mis veel toredam saab
olla, kui poja- või tütrepere
koju tuleb, ikka väiksemad
ees ja suuremad järel ning
kallistamistel ei ole otsa ega
äärt. See ongi emaksolemise
...

suur rõõm ja vägi, mis võim-

kõikidest medalitest,
tiitlitest see on kandunud
põlvest põlve ja kestnud
sam

–

sajandeid.
Kaunist emadepäeva, soojust südamesse ja hinge!
Laine Knude
Alatskivi Maanaiste Seltsi
esinaine

–

“Teeme ära!” talgupäev toimus juba kümnendat korda
6. mail peeti juubelihõngulist
üle-eestilist talgupäeva “Teeme ära!”, mis sai alguse 2008.
aastal. Aastaid on talgutest
osa võtnud enamasti ühed ja
samad inimesed, kes hoolivad
oma kodukohast ja on nõus
panustama oma aega. Tore,
et on lisandunud ka uusi
talgujuhte jatalgulisi.

Alatskivi valla talguobjektid:
Teeme teed korda (Rupsi küla)
talgujuht Rainer
Punga;
Küla vaatamisväärsuste
ümbruse korrastamine Nina
külas talgujuht Lilia Nõo•

–

•

–

ELANIKE ARVAMUSE

•

–

•

–

maa;

Magasiaida talgud talgujuht Karin Kriisa;
Lästeniidu matkaraja
koristustalgud
talgujuht
Maimu Arro;
•

–

•

“Teeme ära!” kodulehel
olid registreeritud järgmised

EELK Alatskivi kiriku ja
pastoraadi korrastamine
talgujuhid Ene Savolainen ja
Ulvi Ermel;
Alatskivi lasteaia koristustalgud talgujuht Ülle
Laursoo.

–

Noorsootöötaja Kristin Sikk
korraldas talgupäeva noortekeskuses. Noored korrastasid noortekeskust ja selle
ümbrust.

Talgupäeva lõpus oli talgukohtades väike talgueine ja
mõnes kohas väike lõbustus,
aga kindlasti saadi hea tunne
tehtud tööst ja nauditi toredat
seltskonda.
Veelkord suur-suur tänu
kõikidele, kes talgutest osa
võtsid. Töö kiidab tegijat!
Maimu Arro
keskkonnaspetsialist

VÄLJASELGITAMINE
Vabariigi Valitsus on esitanud Alatskivi Vallavolikogule

arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt vabatahtlikult ühinenud Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vallaga soovitakse ühendada Pala vald ja Kallaste linn.
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Tartu Maavalitsus küsitluse.

saavad Alatskivi valla elanikud avaldada
reedel, 26.05 kell 8.00-16.00 ja pühapäeval, 28.05 kell
1 0.00-1 8.00 Alatskivi vallamajas asuvas küsitluspunktis.
Arvamust saab avaldada ka elektroonilisel küsitlusel, mis
toimub reedel, 26.05 kell 8.00-20.00 veebikeskkonnas
VOLIS. Küsitlusel osalemiseks tuleb siseneda Tartu Maavalitsuse veebilehele www.tartu.maavalitsus.ee

ALATSKIVI KOGUKONNA
ARENGUSELTS

Oma arvamust

Juhul, kui ei ole võimalik terviseseisundi tõttu või muul
mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada
taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Taotlus tuleb
esitada 28. maiks hiljemalt kell 1 5.00 Alatskivi vallamajja
või e-aadressile sekretar@alatskivi.ee

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut
tõendav dokument!

KAUNI KODU, SUVEKODU,
TALU VALIMINE
Ootame kauni kodu konkursile kandidaate. Vajame
kogukonna abi, et heakorrastatud kodud leitud
saaksid. Kui Su naabril on
kena ja puhas majaümbrus
või on seda Sinul või Sinu
sõbral, siis anna sellest
hiljemalt 18. maiks teada Alatskivi Vallavalitsusse, et
komisjon teaks, kuhu kohale minna.

ga usprogeram programm aja Eesti
ogu
Alatskivi
a s v Kogukonna
onna
Arenoe as
o a uomaa omaalgatuse
es
m s toetasidkohaliku
Väljaandmist
ren-aan
guseltsi üldkoosolek toimub Kultuurkapital.
Lisaks on seltsi juhatus suhelnud järjepidevalt Maanteeame22. mail kell 19.00 Liivi muuseumis. Plaanis on 2016. aasta
tiga, et hoida silma peal arengutel Alatskivi paisjärve paisu
majandusaasta aruande kinja silla teemal. Praegune ajutine pais ja sillake on kogukonna
nitamine. Ootame kõiki seltsi
ühistöö tulemus. Paisuja silla lõpliku taastamise osas on oodata
liikmeid, aga ka uusi huvilisi.
uudiseid. Kõigest täpsemalt räägime koosolekul.

Mittetulundusühing Alatskivi Kogukonna Arenguselts on
ridüesisüsivbdseviilklsistutetee
avalikes
huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabavlthuvieigutkjufesj
üahlhtahtlik
eamionnsdu2mäika0su1,dras41.i.al .
ühendus, mis on asutatud 11. märtsil 2014. aastal.
Ühingu eesmärgid on Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli
etegevuse
kgoeogkjavuauAosmpnelaidinrskevkoin a
toetamine ja kogukonda kaasav Alatskivi piirkonna
itekülgne
arendamine.
arendaine.
mitmekülgne
2016. aastal viisime lõpuni kaks varemalustatud ja kaks uut
projekti.
rojekti.
1.Kaks õppeaastat kestnud „ Alatskivi kogukonna ettevõtlusogseioolmidmAltKoguonna
muoiagsinmea“tssus,ivi
sidumine kooliga“, mis toimus Alatskivi Kogukonna
kogemuse
reArenguseltsi
ngusel
ja
ttssi kivöösi i
Juhal
laKeskkool
koost
Liivi
nim
ja Juhal Liivi nim Alatskivi Keskkooli koostöös
ig
Peiprogrammi
psitoel.
veere
ning
Peipsiveere programmi toel.
2. Alatskivi talveülikooli loengutesari kohaliku omaalgatuse
toel.
programmi
rogrammi
toel.
3. Traditsiooniliste ehitusvõtete õpitoad, mille käigus toimus
mietmrõpiavat
epäevast
Peihast
tupba,siaveerti e
erinevat mitmepäevast õpituba, rahastati Peipsiveere
erineli
eli
programmist.
4. Liivi Muuseumiga koostöös andsime välja raamatu „Aja-

püüdja“ Andrus Kasemaa kogutud Kokora kandi lugudest.

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool

pakub uuest õppeaastast tööd
SÖÖKLA JUHATAJALE
Töö eesmärgiks on tagada Alatskivi kooli õpilaste, töötajate ja
külaliste igapäevane kvaliteetne toitlustamine.

Ootame teid uute ideede ja mõtetega ning arendusplaanidega!
Alatskivi Kogukonna Arenguseltsi juhatus

Kogukond 2016. aasta „Teeme Ära!“ talgupäeval jalakäijate silda
taastamas.

FOTO: Reet Kruup

Otsime Liivi Muuseumi, Eduard Tubina Muuseumi
ja Alatskivi Looduskeskusesse kooliõpilasi suviseks
järelevaatajaks. Töö graafiku alusel ja väikese koor-

musega.
Huvilistelt ootame:
vanust alates 15 a;
-
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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 8. juunil.
Kaastöid ja infomaterjali lehele
palume saata vallavalitsusse
sekretäri kätte või otse meiliaadressile reet@alatskivi.ee
29. maiks.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada. Kõik toimetusele kasutada
antud materjalid (käsikirjad, trükised,
fotod jne) tagastatakse andja soovil.

Tööle asumise aeg 1. august 2017.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata
hiljemalt 26.maiks 2017 aadressil kool@alatskivi.edu.ee või
Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkool, Kooli 1, Alatskivi alevik,
Alatskivi vald, 60201 Tartumaa.

Lisainfo telefonil 7310121 ja kooli kodulehel
www.alatskivi.edu.ee

-

-

-

inglise keele oskust suhtlustasemel, kasuks
tuleb vene keele oskus;
kohusetundlikkust javastutustunnet;
huvi kodukoha kultuuriloo vastu.

Tööle asumisele eelneb väljaõpe.
Lisainfo tel 514 4851.
Soovijatel palun saata 25. maiks lühike
enesetutvustus meiliaadressil mari@muusa.ee

Alatskivi Vallaleht

KOOLISPORT
Alatskivi 4.–6. klassi
korvpallipoisid naasid
Tartumaa koolinoortemeistrivõistlustelt
pronksmedaliga

Tartumaa koolinoorte korvpalli meistrivõistlused lõppesid 4. aprillil 4.–6. klassi
poiste II etapiga Ülenurmes.
Selle vanuse meistrivõistlustel osales neli kooli, lisaks
Alatskivile veel Nõo põhikool, Ülenurme gümnaasium
ning Lähte ühisgümnaasium.
Esimeselt koduselt etapilt
saavutasid Alatskivi poisid ühe võidu ja kaks kaotust. Ülenurme II etapi suuri
üllatusi ei sündinud, esmalt
kaotasid Alatskivi kooli
poisid tulevasele meistrile
Nõo põhikooli võistkonnale
13 : 31. Teises mängus
kohtuti kohe vahepausita
kohaliku Ülenurme gümnaasiumi eakaaslastega,
kus vastastele ei suudetud
suuremat vastupanu osutada ning mäng kaotati 15
: 27. Päeva viimane mäng

Lähte ühisgümnaasiumi
poiste vastu otsustas ka ühtlasi pronksmedaliomaniku.
Alatskivi poisid vastastele
eriti sõnaõigust ei andnud
ning mäng võideti suhteliselt kindlalt 34 : 4. Viimase
mängu tulemus tähendas ka
Alatskivi 4.–6. klassi pois-

tele Tartumaa koolinoorte
meistrivõistlustelt pronksmedali võitmist.
Juhan Liivi nim Alatskivi
keskkooli 4.–6. klassi poiste
võistkonnas mängisid kahel
etapil pronksmedalid välja
Siim Noormägi, Maksim
Artamonov, Renaldo Tatter, Andre Pärn, Stanislav
Remets, Ardi Lebedev,
Anton Pašenkov, HugoEduard Teras.

VALLASPORT

osavate Põlva SK 3 poiste
võistkonnaga. Antud mängus üllatust ei sündinud
ning Alatskivi poistel tuli
vastu võtta päeva esimene
kaotus ja seda tulemusega
4 : 11 tulevaselt turniiri võitjalt Põlva SK 3 poiste võistkonna käest. Poolfinaalmängu kaotus andis võimaluse
edasi mängida III koha peale
ja sedaHC Tallinn/ Randvere
võistkonnaga. Närviliselt ja
pingeliselt kulgenud mängus
suutsid spordiklubi Juku
poisid siiski oma paremuse
maksma panna tulemusega 13 7 ning saavutasid
16. Mesikäpa minikäsipallimängudelt tubli III koha.
Alatskivi spordiklubi Juku
2007. a ja hiljem sündinud
poiste võistkonnas mängisid
Alvar Must, Martin Nikitkin,
Mairold Nikitkin, Uku Suursild, Ruudi Suursild, Venriko
Vulf, Mathias Alois Katsan
ning haiguse tõttu jäi kõrvale
Kaur Kruusaauk.

Magasiaidas tulekul uus näitus
Kuni 31. maini on Magasiaidas üleval Virve Poomi näitus “Aiafoaüliodtod
käiFnadEucskaeurbernmioodbäekplisau”l.se aiandusreisidelt üle Euroopa”. Facebookis käib meil ka näituse
phteemaline
eaämrlveäaifmjinmsoelagijaäemoisukse
hääletamine parima foto väljaselgitamiseks ja näituse
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aka
auhinnad. auhinnad.
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Virve annab üle näituste

Karin Kriisa

:

2017. aasta Alatskivi meistrid lauatennises on Helja Laumets ja

Jan-Erik Nermann.
võitis Lauri Leppik ning
nüüd siis on 2016 ja 2017
võitnud Jan-Erik Nermann.
Sarnaselt eelmisele aastale
napsas teise koha Lauri
Leppik ning kolmanda koha
hõivas seekord pingelises
pronksikohtumises Vladimir Kostin, kes võitis napilt
noort võistlejat Siim Noormägi tulemusega 2:1.
Uus kergliiklustee
võõrustas selle aastast
Alatskivi Jüriöö teatejooksurada
Traditsioonilisele Alatskivi

Jüriöö teatejooksule kogunes
2. aprilli õhtupoolikul vallamaja ette uude stardipaika
neli teotahtelist segavõistkonda. Teatejooksurada kulges
suvel valminud uuel kergliiklusteel, kus iga võistleja
pidi vallamaja eest startides
läbima umbes 400 m distantsi uuel teelõigul, tegema

tagasipöörde Tartu poolses
otsas ning jooksma tagasi,
sama 400 m finišisse. Sellel
aastal olid uut jooksurada tulnud proovima võistkonnad:

LASTEAED, TIGULIIKURID, TREK ja KOKORA.

Sarnaselt eelmisele aastale

Foto: Karl-Fredy Kruup

KLUBISPORT
Alatskivi käsipallipoisid
lõpetasid minikäsipallihooaja Mesikäpa
minikäsipallimängudel
kohaga
III

22. aprillil toimusid Tapa
spordikeskuses kuueteistkümnendat korda Mesikäpa
minikäsipallimängud. Võistlustel osales neljas vanuseklassis kokku 60 võistkonda.
Lisaks tihedale käispallivõistlusele oli võimalik osaleda
osavusvõistlusel, viktoriinis
ning kuntsitööde näitusel.
Alatskivi spordiklubi Juku
2007. a ja hiljem sündinud
poisid osalesid samuti antud
hooajal oma viimasel minikäsipallivõistlusel. Antud
vanuseklassis osales kokku
19 võistkonda, kes olid jagatud nelja alagruppi, pärast
alagrupimänge mängiti juba
edasi kohamänge. Alatskivi
poisid loositi ühte alagruppi
Põlva SK 2, Aruküla SK, HC
Viimsi 2 ja HC Tallinn/ Laagri võistkondadega. Esimeses
mängus mängiti HC Tallinn/
Laagri eakaaslaste vastu ning
võideti 13 : 4, teine mäng

meistrivõistlustel
kordus meeste
arvestuses meistrimuster

Kokora võistkonnale jooksid 1. koha ja kuldmedalid välja vas Vkueltra JanuškevitšM,artin Punder,TairTam , TõniPs ri
ja Andre Pärn.
Reet Kruup
Foto:

tekkisid võistkondade vahed
juba esimese vahetusega ning
KOKORA võistkond hoidis
oma algedu lõpuni välja ning
finišeeris esimesena. Esikoha
ja kuldmedalid jooksid välja
Tõnis Piiri, Tairi Tamm, VeeJanuškevitš, Andre Pärn
ja Martin Punder. Teisena

ra

jõudis finišisse juba väikevahega võistkond TREK
ning pärast neid III kohaga
se

võistkond TIGULIIKURID.
Eelmise aasta tulemust kordas võistkond LASTEAED,
kes sarnaselt eelmisele aastale pidi leppima meelelahutuslikul jooksuvõistlusel
4. kohaga.

Magasiait OÜ klienditeenindaja

Alatskivi spordiklubi

Alatskivi lauatennise

Kuuendatest Alatskivi
meistrivõistlustest lauatennises tuli 15. aprillil Alatskivi kooli saali osa võtma
11 meesvõistlejat ja kahjuks
ainult kaks naisvõistlejat.
Mehed jagati loosimise teel
kahte alagruppi, mille tulemuste põhjal mängiti edasi kohamängudel. Naised
mängisid omavahel ühekorra läbi ning selgitasid
selle põhjal parima 2017.
aasta Alatskivi lauatennisemeistri.
Naiste võistlusel võttis
napi mänguvõidu ja kordas 2013. aasta meistritiitlit
Helja Laumets, kes võitis seekord oma ainukest
vastast Marii Aleksandra
Kobõljatskit tulemusega
2 :1, geimid vastavalt 16:21;
21 :13; 21 :19.
Meeste võistlus pakkus
rohkelt tasavägiseid kohtumisi ning esikolmikusse
pääsemiseks tuli näha palju
vaeva. Võistlustel kordus
kaheaastane meistritsükkel, kus teist aastast järjest
võidutses eelmise aasta uustulnuk Jan-Erik Nermann.
Aastatel 2012 ja 2013 võitis
kaks aastat järjest Uno Ainsoo, aastatel 2014 ja 2015

3

kohtuti HC Viimsi 2 võistkonnaga, kelle vastu võeti
juba raskem võit tulemusega
9:5. Kolmas mäng suudeti
ladusamalt ise platsi peal
tegutseda ning tulemuseks
võit Aruküla SK võistkonna
üle 14:1. Alagrupi viimases
kohtumises mindi vastamisi
Põlva SK 2 poiste võistkonnaga ning antud mäng võideti
ülekaalukalt 17 : 0. Neli võitu
andis alagrupis esikoha ning
edasi mängiti juba veerandfinaalis HC Tallinn/Merivälja
võistkonnaga, keda suudeti
pingeliselt alanud mängus
lõpuks alistada tulemusega
16:7. Veerandfinaali võit viis
Alatskivi spordiklubi Juku
käsipallipoisid edasi poolfinaali nelja parem sekka,
kus kohtuti väga kiirete ja

Juku meeskonnale teist
aastat järjest indiaca

meistrivõistlustelt
hõbemedalid
29. aprillil leidis lõpplahenduse 2016/2017 indiacahooaeg, kui mängiti nelja parima
võistkonnakohad finaalmängudel. Finaalmängudes olid
esindatud kaks Alatskivi
spordiklubi võistkonda, üks
meeskond, kes finaalis ning
segavõistkond, kes mängis
pronksikohtumist. Alatskivi
spordiklubi Juku meeskond
alustas päeva esimesena kohtudes finaalmängus sarnaselt
eelmisele aastale Tallinna IK
võistkonnaga. Tasavägist
ja punktpunktimängu võis
näha kahes esimeses geimis,
kus mängiti kaks pikka geimi
ja paraku tuli mõlemas just
spordiklubi Juku meeskonnal vastu võtta napp kaotus,
esimeses geimis 25 : 27 ja
teises geimis 27 : 29, kolmandas geimis juba kindlamalt
20 : 25. Ühtlasi saavutas
Alatskivi spordiklubi Juku
meeskond 2017. aasta Eesti
meistrivõistlustel indiacas sarnaselt eelmisele aastale hõbemedalid ja II koha. Alatskivi
spordiklubi Juku meeskonnas 2017. aasta meistrivõistlustel mängisid Ago Vahi,
Alari Ainsoo, Meelis Kall,
Kaupo Mets, Viljar Kook,
Martin Vahi, Roland Vahi,
Veiko Kook, Renet Eres ja
Neeme Lõhmus.
Alatskivi spordiklubi Juku
segavõistkonna mängupilt
samuti Tallinna IK 1 võistkonna vastu näitas, et antud
mängus Alatskivi indiacamängijad vastasele tõsist vastupanu osutada ei suuda ning
vastu tuli võtta 0 : 3 kaotus
ning 4. koht meistrivõistlustel. Geimid kaotati vastavalt
16 : 25,14 25 ja 18 25.
Alatskivi spordiklubi Juku
segavõistkonnas 2017. aasta
meistrivõistlustel mängisid:
Ago Vahi, Roland Vahi, Renet Eres, Viljar Kook, Neeme
Lõhmus, Veiko Kook, Helja
Laumets, Ingrid Sinilaht,
Ketriin Laumets.
:

Laupäeval, 20. mail muuseumiöö „Öös on mänge“

TUBINA MUUSEUMIS KELLA 19-23
Kell 19 Eva Mitreikina kontsert muuseumi
kammersaalis.
Joonistuste muutmine kosmiliseks muusikaks
ANS programmi abil.
Eduard Tubina nimeline malemänguturniir.

LIIVI MUUSEUMIS KELLA 19-23

Muru-ja muud mängud.

Alatskivi naisansambel Kanarbik
käis külas Omedu naisansamblil

:

Priit Allikivi
sporditöötaja

FOTO: Margit

Kilter

Võõrustajad viisid meid Peipsi järve tuppa, näitasid Kasepää
uejlkanngtanuvlodatuvmsat d
kümmimekena
küla ja muljetavaldavat laululava ning tutvustasid oma
glamiüdsehksujauii.odlrsgakhJioä-lrdsg.mi ise
kMuõetegemisi.
Muidugi kõlasid laulud eraldi ja üheskoos. JärgmisekohkaasKouartumisekorraldab
mnKelulsaildreobmeüikghj.viaenig,a!e
taas Kanarbik. Kel soovi, tulge ja ühinege meiega!
-

-

VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb
maikuujuubilare

ALATSKIVI VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

95
95
75
65
65
60
55
55
50
50
50

Alatskivi alevikus Tartu mnt 11 asuva 4-toalise korteri,
registriosa nr 1992004, katastritunnus 12601:004:0025,
korteri üldpind 75,5 2. Alghind 1 5 000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Alatskivi
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE221010102021 348008
SEB Pangas enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub
tasumisele 60 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja
asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Alatskivi Vallavalitsuse
vallakantselei sekretärile aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi
alevik, Alatskivi vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga
“Tartu mnt 11-3”. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on
19. mai 2017 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal
päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid
pakkuja kohta, dokumenti osalustasuja tagatisraha tasumise
kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummatja
kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.

m

Info telefonidel 730

2374 ja 51 5

HELJO NARITS
MEINHARD VILLIK
HELLE OTS
UNO AINSOO
VELLO MOOR
VALLI ELKEN
SIRJE LAURSON
KAI PRUULI
ENE EVART
MARGIT HÜNNONEN
KÜLLI PAAPSI

Kuningvere küla
Savastvere küla
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Kokora küla
Naelavere küla
Alatskivi alevik
Savastvere küla
Alatskivi alevik
Ronisoo küla
Tõruvere küla

maikuu eakamaidsünnipäevalapsi
97
93
89
88
86
81

4875 ning e-posti aadressil

kalmar.raudsepp@alatskivi.ee

ROSALIA SEHVER
MAIMO LOOG
ERIKA VILLIK
HELGI ALLA
ENDLA JÕGI
HILLE REIN

Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Savastvere küla
Torila küla
Orgemäe küla
Virtsu küla

PURJETAMISLAAGER
12.-16. JUUNI 2017, KALLASTEL
21.-25. AUGUST 2017, KALLASTEL

ostab metsamaad, ka koos hoonetega.
Vajadusel lahkumõõtmine.
SKP Invest OÜ

Hinnapakkumine paari tööpäeva jooksul.
Tel 508 0065
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee
OOTAME 8-14 AASTASEID LAPSI PURJETAMIST ÕPPIMA!
Laager toimub Kallastel ja on ööbimisega.

Ohtlike puude langetus,
okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine,
viljapuude hoolduslõikus
jpm.

KONTAKT:
LAINE KNUDE 5563 3756
KAIDI RANDPÕLD 5696 0715

FB PEIPSI JAHTKLUBI

Tel 5837 5516
ProPrits pakub mobiilset sooda-ja liivapritsi teenust.

NINA KORDON
PAKUB TÖÖD

Tuleme, kuhu vaja.
Pakume parimat lahendust, parimate hindadega!

TOATEENINDAJALE

ALATSKIVI VALD MÄLESTAB

KÜLALISTEMAJA

NINA

KÜLAS

(tubade koristus, hommikusöögi laudade katmine,
külaliste vastuvõtt).
Kasuks tuleb toiduvalmistamise oskus,
lisaks hea suhtlemisoskus ja võõrkeelte tundmine.

HELENE KUUSIK

01.01.1930–16.04.2017
MADIS AIDNIK

16.02.1946–24.04.2017

Pakume tegusat tööd kolmeks kuuks. Anna endast teada
ja lepime palgas kokku.
Hans: tel 5336 4685; Aigne: tel 506 7605

www.2arboristi.ee

Tel 5818 5222

VIASAT
paigaldus ja müük

Kutsetunnistusega
korstnapühkija

Margus Nikitkin

tel 505 0040
TV-antenn

+

digibokside
paigaldus ja müük.
Garantii.

Soojuspumpade müük ja paigaldus
Tel 5666 3185.

