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Magasiaidas vahetus fotonäitus
Juunikuu algas meil andeka Triin Söödi beebipiltide näituse

avamisega, mida saate nautida kuu lõpuni. Juuni jooksul
toimub lastele ka joonistusvõistlus „Minu pere“. Joonistustest
teeme väljapaneku septembris toimuvalSibulatee puhvetite
päeval, kus valime välja auhinnasaajad. Virve Poomi näituse “Aiafotod aiandusreisidelt üle Euroopa” parim foto on
Facebookis hääletamise teel valitud. Hääletuse võitis ja pildi
omanikus sai Tiia Vadi Palalt.
Osaleme terve suve kestvas Tartumaa turismimängus
„Tartus on rohkem. Kõike!“. NaviCup äpi vahendusel saab
mängida avastusmängu. Mäng on lihtne ja igaühele jõukohane, see aitab leida kõik Tartu tuntud vaatamisväärsused,
turismiatraktsioonid, muidu toredad ja ka omapärased
kohad. Mängida saab üksi või võistkonnaga, niisama lõbu
pärast või eesmärgikindlalt punkte teenides auhindadele
kandideerimiseks.
Oleme avatud pikemalt vabaõhuetenduste ajal, et kõik
soovijad saaksid läbi astuda.
Otsime tööleka vabatahtlikke, kui olete suvevaheajal ning
soovite praktiseerida müügitööd ja inglise-,
või eesti
keele oskust, olete meie juurde oodatud.Kindlasti leiame võimaluse ja loome tingimused, mis mõlemale poolele sobivad.
Oleme endiselt avatud E-R 9.00-17.00 ja L,P 10.00-17.00.
On saabunud palju uut ja huvitavat kaupa ning endiselt on
avatud ka postipunkt. Ilusat ja rõõmsat suve algust!

vene-

Karin Kriisa
Magasiait OÜ klienditeenindaja

Alatskivi paisjärvel on võimalik
sõita vesijalgratastega
Alatskivi Vallavalitsuse poolt esitatud projektitaotlust
“Pontoonsilla ja päevitusplatvormide ja vesijalgrataste paigaldamine Alatskivi paisjärvele” Euroopa Merendus-ja Kalandusfondirakenduskava 2014–2020 meetmesse 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku strateegia rakendamine” toetati summas
7681 eurot. Hetkel on osa projektist täidetud 2 vesijalgratast
on Lossijärvel ja huvilistel on võimalik minna järvele sõitma.
Vesijalgrattaid saab laenutada lossi administraatori kaudu
lossi lahtiolekuaegadel. Eelnevalt palun tutvuda vesijalgratta
kasutamise eeskirjaga.
Juulikuu jooksul paigaldatakse supelranda 3 pontoonsilda
1 ujumissild ja 2 päevitusplatvormi. Projekti lõpptähtaeg on
–

–

30.08.2017. a.
Maimu Arro
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koht h ngele, vaimule, kehale.

MTÜ Alatskivi Noortekeskus osaleb
15. tegutsemisaastal mahukates
koostööprojektides
Noored ja
noorsootöötajad
avastavad Tartumaad
Kaksteist Tartumaa noortekeskust on võtnud nõuks
koostöös noortega terve
2017. aasta vältelkorraldada
12 eriilmelist noortesündmust, mille abil üksteist ja
Tartumaad paremini tundma õppida. Toimunud on
juba lauamängupäev Tartus
Aeg-Ruumis, noortekoolitus
“Kuidas korraldada noortesündmust suures vallas”
Rõngus, noortetalgud Nõos
ja kabeturniir Elvas.
Muuseumiööl, 20. mail oli
Tartumaa noorte ja noorsootöötajate võõrustajaks
Alatskivi noortekeskus. Kuna
muuseumiöö teemaks oli
seekord “Öös on mänge”,
mängitigi palju eriilmelisi
mänge. Rollimängus “Josephine sünnipäev” said noored
lossi kostüümilaost valida
omale sobivad mõisaaegsed
riided ning ühiselt pidada
paruniproua sünnipäeva,
mille finaaliks oli neljakäiguline pidulik õhtusöök lossi
peasaalis. Mängiti veel kettagolfi, petangi, memoriini ja
fotojahti. Palju elevust tekitas
ruumist põgenemise mäng.
Projekti tulemusel valmib
aasta lõpuks 2018. aasta noortekeskuste seinakalender
Tunne Tartumaad, mida
illustreerivad pildid valitakse projekti vältel toimunud
fotojahi käigus noorte poolt
tehtud fotodest.
Projekti tegevused viiakse
ellu riigieelarvelistest va-

henditest Eesti Noorsootöö
Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks
on väga suur panus projekti
elluviimise õnnestumisel
ka kohalikel omavalitsustel,
kogukonnal ning noortel ja
noorsootöötajatel.
KTG Peipsi lääneranniku koostöögrupi projekt
–

Peipsi lääneranniku koostöögrupis on noorsotöö
vallas jõud ühendanud 5
omavalitsust: Alatskivi, Kallaste, Peipsiääre, Vara ja
Tabivere. Projekti raames
toimuvad kahe aasta jooksul
erinevad ühised tegevused.
Meie vallas toimub koostööprojekti raames kohtumiste
sari „Õhtu noore loojaga“,
taaskäivitumas on nOOrTV
ning peagi saavad hoo sisse
noortemuusikali ettevalmistused. Noored on alustanud
ka tegevust „Noortelt noortele“, kus eelnimetatud omavalitsuste noored sõidavad teistele noortele midagi toredat
õpetama. Alatskivi Kunstide
Kooli tantsuõpilased käisid
Koosa noortele erinevaid
tantsustiile tutvustamas.

Noored loojad jagavad
innustust
Magasiaidas toimus 1. juunil järjekordne õhtu sarjast
“Õhtu noore loojaga”, kus
oma fotograafitööst rääkis
ja lastekaitsepäevale pühendatud fotonäituse avas Triin
Sööt. Triinu intervjueeris Riko

Magasiaidas toimus 1. juunil järjekordne õhtu sarjast “Õhtu noore
loojaga”, kus oma fotograafitööst rääkis ja lastekaitsepäevale
Foto: Reet Kruup
pühendatud fotonäituse avas Triin Sööt.
Piirisild. Näitus jääb avatuks
30. juunini.
Järgmised innustavad kohtumised noorte loojatega toimuvad septembris ja novembris. Kohtumiste sari jätkub ka
2018. aastal.
Kõiki Peipsi lääneranniku
koostöögrupi tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti

NoorsootööKeskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Reet Kruup
MTÜ Alatskivi Noortekeskus

juhatuse liige

Kunstide kooli kevadkontserdil esinejad proovisid ära uue lava
Valla 26. sünnipäevaks sai Nina kabel
uue tsinkplekk-katuse
Nina kalmistul asub muinsuskaitsealune kabelihoone,
millekatus oli täielikult amortiseerunud ja kohati laskis vett
läbi. Kuna hoone on muinsuskaitse all, pidi olema taotletud
Muinsuskaitseametist lubaja töö tegija pidi omama muinsuskaitseliste tööde tegemiste õigust. Koostöös Muinsuskaitseametiga leidsime kogemustega ettevõtja, kellel olid vastavad
load olemas.
Nüüd on hoonel uus läikiv tsinkplekk-katus. Töö, mille
maksumus oli 2867 eurot (kogu raha tuli valla eelarvest) tegi
Valtsimees OÜ. Katus on korrektselt paigaldatud ja loodame,
et Nina küla inimesed on rahul.
Täname Valtsimees OÜ ja tema tublit valtsitööspetsialisti.

Palju aastaid oleme Alatskivile igatsenud lavapoodiume, et meie tublid väikesed
lauljad, pillimehed, tantsijad ja näitlejad ka publiku
tagumistesse ridadesse paistaksid. 30. mail see unistus
täitus japrojektitoetuste abil
jõudis kohale kaua oodatud
saadetis 8 lavapoodiumi,
mis juba sama päeva õhtul
kunstide kooli kevadkontserdil said ära proovitud.
Aitäh kunstide kooli
direktorile Madli Mustile,
kes koostöös vallavalitsusega lavapoodiumite han-

kimiseks projekti kirjutas.
Lavapoodiumid on vajalikud ka aasta lõpus lavale
jõudva noortemuusikali
jaoks. Noortemuusikali toimumist rahastatakse
haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.

Foto: Reet Kruup

Aitäh kunstide kooli direktorile Madli Mustile, kes koostöös
vallavalitsusega lavapoodiumite hankimiseks projekti kirjutas.
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Volikogu istung toimus 4. mail.
Esimese päevakorra punktina oli teemaks „Vabariigi
Valitsuse esitatud ettepanekule arvamuse esitamine”.
Rahandusministeerium esitas Vara vallale, Alatskivi vallale
ja Peipsiääre vallale arvamuse avaldamiseks haldusreformi
seadusest tulenevalt Vabariigi Valitsuse 03.02.2017 määruse
„Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja
Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 03.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuse nimistu kinnitamine“ muutmise eelnõu.
Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta tuleb esitada
maavanemale volikogu otsuse vormis hiljemalt 2017. aasta
15. maiks. Volikogu liikmed olid saanud projektimaterjalid
arvamuse vormistamise kohta: otsuse projekti jaseletuskirja
otsuse projektile ja arvamuse maavanemale.
Sisulisi muudatusettepanekuid volikogu liikmetel ei olnud.
Volikogu võttis vastu otsuse nr 29 “Vabariigi Valitsuse esitatud ettepanekule arvamuse esitamine”, millega on võimalik
tutvuda valla dokumendiregistris.
Vara vallavolikogu soovib taotleda pikaajalist laenuKoosa
mängude maja olmeruumide, Vara põhikooli koridoride ja
tualettruumide ning Vara staadioni renoveerimiseks kogusummas kuni 340 000 eurot. Haldusreformi seaduse § 25 järgi
peavad enne haldusterritoriaalsekorralduse muudatuse jõustumist asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel kuni
valimistulemuste väljakuulutamise päevani konsensuslikult
heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust arvestades võlakohustused ja muude tulevastel
eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste
kohustuste võtmise. Vara valla laen on planeeritud eelarve
strateegias. Alatskivi vallavolikogu andis kooskõlastuse
pikaajalise laenu taotlemiseks.
Alatskivi valla eelarvesse on planeeritud raha valla osaluse
katmiseks hajaasustusprogrammis osalemiseks 2017. a. Programmi paindlikumaks elluviimiseks otsustati anda volitused
vallavalitsusele ja vallavalitsuse moodustatud komisjonile
programmdokumendist tulenevaid ülesandeid täitma.
Keskkonnaametküsis seisukohta MTÜ Lahepera Järve poolt
esitatud Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise
insenertehnilisekava keskkonnamõju hindamise programmi
eelnõu kohta (koostaja AS Maves). Volikogu hindas programme piisavaks.
AS Maves taotles volikogult seisukoha andmist Lahepera
järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise
kava keskkonnamõju hindamise programmi kohta. Volikogu
hindas programme piisavaks.
L.Hantsonil lõpeb volituste tähtaeg SA Alatskivi Loss
nõukogus. Volikogu tegi vallavalitsusele ettepaneku nimetada sihtasutuse nõukogusse volikogu esindajana Made Uus.
MTÜ Alasoo juhatuse liige T. Eres esitas avalduse, millega
teavitas volikogu, et nimetatud MTÜ ei soovi endakasutamiseks maad Alasoo külas. 2016. a maikuus soovis MTÜ maad
kasutusse küla kiigeplatsiks. Volikogu rahuldas avalduse ja
tunnistas kehtetuks Alatskivi Vallavolikogu 26.05.2017 otsuse
nr 42 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine”.
Ene Zirk
vallasekretär

Avallaleht
10. jaanuar2013

(nr

1 198
)

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

Lastekaitsepäeval, 1. juunil said Alatskivi vallas 2016. aastal sündilaupdsed val valitsu peo lt kingituseks nimelis d hõbelusikad.
Vallavanema vastuvõtule Alatskivi lossi oli kutsutud 13 pisikest

vallakodanikku koos vanematega. Foto: Reet Kruup

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

-

Lahepera järve ökoloogilise seisundi
parandamine
Keskkonnaamet teatab
Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava
keskkonnamõju hindamise
(KMH) programmi avalikustamisest.

Tegevuskava (eelprojekti)
alusel taotleb Mittetulundusühing Lahepera Järv
vee-erikasutusluba Lahepera järve tervendamise
I etapi töödeks.
Naelavere peakraavi suudme piirkonnast on kavas
eemaldada 90 tuh m³ setet
18 ha suuruselt alalt. Lisaks
10 tuh 3 setet Lahe jõe
alguse alalt. Aastaseks sette

m

kaevandamise mahuks on
arvestatud 50 tuh m³.
Keskkonnamõju hindamise vajadus tuleneb Lahepera
järve asumisest Natura loodusalal ja linnualal. Lähtuvalt kavandatud tööde iseloomust on tegemist olulise
keskkonnamõjuga Lahepera
järve pikaajalisele ökoloogilisele seisundile. Oluline
keskkonnamõju võib tuleneda eelkõige Lahepera järvest
eemaldatava sette suurest
mahust ning sellega kaasnevast keskkonnamõjust
järve ökosüsteemile ning
piirnevatele elupaikadele ja
liikidele.

Otsustaja on Keskkonnaamet (Aleksandri 14, Tartu,

51004; kontaktisik: Ivo Ojamäe, 730 2252, louna@keskkonnaamet.ee). Arendaja on
Mittetulundusühing Lahepera Järv (Trässo, Kesklahe
küla, Alatskivi vald, Tartu
maakond, 60204; kontaktisik: Erki Vister, erki.vister@
gmail.com). Keskkonnamõju hindaja on aktsiaselts MA VES (Marja tn 4d,
Tallinn, 10617; juhtekspert: Madis Metsur, e-post:
madis@maves.ee, 508 3765).
KMH programmiga on
võimalik tutvuda kuni
22.06.2017 tööaegadel Keskkonnaameti Tartu kontoris.

Lisaks on KMH programm
elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel: http://
www.keskkonnaamet.ee.
KMH programmi kohta
ettepanekuid, vastuväiteid
ja küsimusi saab esitada
kirjalikult kuni 22.06.2017
tööaegadel otsustaja eelpool
toodud kontaktidel. KMH
programmi avalik arutelu
toimub 26.06.2017 kell 15.00
Alatskivi vallamajas aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi.
Ivo Ojamäe
Keskkonnakorralduse
spetsialist
Keskkonnaamet Lõuna
regioon

Korrastamata puuriidad
Kassid häirivad kortermajade inimeste elu
takistavad haljasalade niitmist

Käes on niitmishooaeg, aga ikka on haljasaladel korrastamata puuriitasid, mis takistavad murutraktoriga töötamist
ja häirivad silma esteetiliselt. Tartu mnt 10 kortermaja

kõrval vedeleb rohus 1 rida kasutamata jäänud puuhalgusid.
Kortermajade elanikud, palun vaadake oma majaümbrust kriitilise pilguga ja korrastage koheselt puuriidad.

Alatskivi Vallavalitsus tänab Natalja Potaptšuki
Nina külast, kes talgupäeval „Teeme ära!“

kodanikualgatuse korras
koristas Alatskivi-Nina riigitee
äärsed alad prügist.

Valda on pöördutud, et kortermajade vahel ja trepikodades
kõnnivad hoolimatute lemmikloomapidajate kassid vabalt
ringi. Kassid rikuvad lillepeenraid, reostavad trepikodasid ja
liivakaste. Enamikule inimestest on see häiriv. Avalik ruum
on kõigi ruum ja lemmikloomapidajad peavad arvestama
kaaskodanike soovidega.
Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või
ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, rand, suplemiskoht või muu
puhkeala, hoov, hoone, rajatis).
Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades
vajadusel jalutusrihma, kandmisvahendit.
Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või
tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab
olema piiratud viisil, et hoida ära looma omal tahtel välja
pääsemine.
Lähtuvalt Alatskivi vallas koerte ja kasside pidamise eeskirjast (kinnitatud Alatskivi Vallavolikogu määrusega nr 24,
26.10.2000, muudetud Alatskivi Vallavolikogu määrusega
nr 20 25.09.2002) on koera või kassi omanik kohustatud
jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti ja on
kohustatud oma hoolealuste poolt tekitatud reostuse kohe
koristama. Üldkasutatavates hoonetes on koerte ja kasside
viibimine keelatud.
Eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse §66 sätete järgi.Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku
suuruse rahatarahviga.
HOIDKE LEMMIKLOOMAD OMA VALDUSES!

keskkonna-

Järgmine Alatskivi vallaleht
ilmub 10. augustil.
Kaastöid ja infomaterjali lehele
palume saata vallavalitsusse
sekretäri kätte või otse meiliaadressile reet@alatskivi.ee
31. juuliks.

norema

Alatskivi Kunstide Koolis oli 30. mail rõõmus japidulik päev astmleõpetas no rmt u sikut jat ntsijat: vas kulAtndrePärn,
Roland-Andreas Pärn, Hella Hildegard Niitra, Anu Roosna, Eneli
Semilarski, Renaldo Tatter, Maksim Artamonov ja Albert Laasmaa.
Loodame, et sügisel nad jätkavad õpinguid ning saavad kolme aasta
pärast vastu võtta kunstide kooli lõputunnistuse. Foto: Reet Kruup
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30. mail vaatas vallavalitsus läbi Alatskivi valla 2016. a majandusaasta aruande, kiitis selle heaks ja otsustas edastada volikogule
kinnitamiseks.
Vallavalitsus kiitis heaks J. Knude esitatud hajaasustuse programmi projekti aruande, mille toel rajati Päiksi külla Kaldala kinnistule
puurkaev ja kanalisatsioonisüsteem.
Alatskivi paisjärvele on soetatud projekti “Pontoonsilla ja
päevitusplatvormide ja vesijalgrataste paigaldamine Alatskivi
paisjärvele” toetusega kaks vesijalgratast. Vallavalitsus kehtestas
vesijalgrataste kasutamise eeskirja. Vesijalgrataste laenutust korraldab SA Alatskivi Loss.
Alatskivi surnuaia esise Vabadussõja mälestussamba platsi heakorrastamise tööde tegijaks kinnitati OÜ AT Maagrupp.
Vallavalitsus kehtestas Alatskivi alevikus Päiksi tee 2b detailplaneeringu, mis annab võimaluse edaspidi tervisekeskuse ehitamiseks.
Seoses Aovere-Kallaste–Omedu maantee rekonstrueerimisega
nõustus vallavalitsus Alasoo külas Vahtra katastriüksuse jagamisega.
Anti nõusolekaadressandmete muutmiseks ettepanekute tegemiseks japuudutatud isikute nõusolekul lähiaadresside muutmiseks.
Vallavalitsus otsustas piirata kiirust 50 km/t Pusi-Kallaste teel
kuni 1. novembrinik.a.
Kinnitati viis toimetulekutoetuse saajat maikuus.
Ene Zirk
vallasekretär

Maimu Arro
ja arendusspetsialist

Alatskivi raamatukogu
suvel avatud

Lõpupeod Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkoolis
16. juuni kell 17.00 9. klass keskkooli saalis

LISATEENUSED

20. juuni kell 17.00 12. klass Alatskivi lossis

kõnnikeppe, hantleid, hularõngast
jm ning ettetellimisel jalgratast!

E-R 10.00-17.00
–

laenutame

Avatud väike keerutuba.

Alatskivi Vallaleht
19,56.
4.–6. klassi poiste võistlusklassis osales neli poissi
ning teiste ees suutis esimesena 2,9 km raja finišijoone
ületada Andre Pärn ajaga
12,01, teisena ületas finišijoone Maksim Artamonov
ajaga 13,11 ning kolmas oli
Siim Noormägi ajaga 13,46.

KOOLISPORT
Alatskivi kooli õpilased
selgitasid parimaid
orienteerujaid

Traditsiooniline AlatskiAlatskivi spordklubi Juku vapper käsipallivõistkond esmakordsEeltstimeistrivõistlustelktogemusi kogumas. Foto:Me lisHeli

KLUBISPORT
Spordiklubi

Juku käsipalli-

poisid lõpetasid saalikäsipalli hooaja Eesti meistrivõistluste II etapiga
Spordiklubi Juku käsipallipoisid osalesid 6.–7. mail
käsipalli Eesti meistrivõistluste II etapil Viljandis. Spordiklubi Juku 2005. aja hiljem
sündinud poisid paigutati
juba esimesel Põlva etapil
tugevasse I liigasse, kus
osales 8 võistkonda, kokku
osales selles vanuses aga 14
võistkonda. II etapil Viljandis mängisid poisid sarnaselt
I etapile viis mängu.
Alatskivi poistel jäi
Eesti meistrivõistlustel
esmakordselt osaledes võiduarve avamata, aga kõigist
tugevate vastastega mängudest ammutati suur kogus
kogemusi, sportlikku viha
ja oskusi järgmisteks võistlusteks, mida juba edaspidi
enda kasuks mängudes ära
kasutada.
Esimesel päeval mängiti
tugeva HC Tallase poiste
võistkonnaga, teises mängus
mindi vastamisi HC Kehra
poistega ning päev lõpetati
juba kohamängude esimeses kohtumises Põlva SK 2
eakaaslaste vastu.
Teisel päeval kohtuti
esmalt võõrustaja Viljandi
SK võistkonnaga ning viimases kohtumises mängiti
HC Pärnu eakaaslaste vastu.
Alatskivi spordiklubi Juku
2005. ja hiljem sündinud
poiste võistkonnale Eesti
meistrivõistlustelt, kahe liiga
14 osalenud poiste võistkonna peale, 8. koht.
Alatskivi spordklubi Juku
vapras käsipallivõistkonnas
mängisid ja esimesed Eesti
meistrivõistluste kogemused said Alvar Must, Anton
Pašenkov, Hugo-Eduard
Teras, Uku Suursild, Venriko
Vulf, Ivan Artamonov, Kristjan Punder, Martin Nikitkin,
Mairold Nikitkin ja Kaur
Kruusaauk.

VALLASPORT
Alatskivi lasteaia
kevadine spordipäev
pakkus rohkelt
meeleolukaid hetki
Sooja, kuid kerge tuulise
ilmaga toimus 17. mail Alatskivi staadionil eelkooliealiste
laste meeleolukas kevadine
spordipäev. Lapsed osalesid
traditsiooniliselt neljal alal
ja näitasid rohkelt häid tulemusi 30 m jooksus, paigalt
ja hoolt kaugushüppes ja

palliviskes kaugusele. Kokku osalesid Alatskivi lasteaia
spordipäeval 4 erivanuselist
rühma 47 lapsega. Kõik osalenud lapsed said ennast
erinevatel võistlusaladel
proovile panna ning päeva
lõpus premeeriti kõiki lapsi
diplomi ja maiustusega.
Maikuu viimasel päeval
kogunesid lapsed Lossijärve kevadjooksule

Lastekaitsepäeva juhatas
31. mail Alatskivil sportlikult
sisse laste Lossijärve kevad-

jooks. Antud sportliku õhtu
jaoks ajas päikegi ennast
laste jaoks pilve tagant välja.
Ideaalne ilm siiski Lossijärve

kevadjooksule

tõi

osalejaid

vähem kui eelmisel aastal
stardis võis näha erinevas
vanuses kokku 30 jooksjat.

vi kooli orienteerumispäevak kogu koolile toimus 26.

mail juba neljandat korda.
Võistlus toimub iga kahe
aasta tagant, vaheldumisi

kooliolümpiamängudega,
korraldajaks koos kehalise
kasvatuse õpetajatega oli sellel aastal kooli 11. ja 12. klass.

Võistluspäev

algas

1.–3. klassi orienteerumismänguga. Õpilased jagati

viisikutesse ja kokku osales
12 võistkonda, kes pidid
läbima lõbusal orienteerumisrajal punktid, kus lahendati erinevaid meeleolukaid
ülesandeid. Antud võistlusest suutsid kolmanda
koha ajaga 46,10 finišisse
jõuda Martin Nikitkin, Merit
Kivitalu, Karoliin Vinogradov ja Kermo Kochk. Teise
aja 42,48 jooksid rajal välja
KevinSoieva, RuudiSuursild,
Kevin Punder, Kristiina Kask
ja Miia Marii Kiisel. Antud
vanuserühma parimateks

osutusid Kaur Kruusaauk,
Cathy Koort, Kätlin Koort ja
Laura Luptova ajaga 40,42.
Teisena astusid võistlustulle 4.–6. klassi õpilased,
kellel tuli läbida juba ilma
ülesanneteta orienteerumisrada, mis paiknes Tartu
mnt kooli poolsel maa-alal.
Antud vanuses osales 19
võistkonda ning kolmanda
koha ajaga 29,28 läbisid raja
kolmik Andre Pärn, Jessica
Verro ja Anett Rajaste. Teise
koha saavutasid Stanislav
Remets, Eneli Semilarski
ja Elizaveta Iškova ajaga
28,42 ning kiireima aja 26,43
jooksid antud rajal välja Siim
Noormägi, Laura Božlov ja
Helen Poolakese.
Orienteerumispäeva lõpetasid kõige vanemad põhikooli õpilased 7.–9. klassist.
Nende orienteerumis-rada
kulges juba metsasemal ja
pisut raskemal Alatskivi
lossi poolsel maa-alal. Antud
vanuses osales 14 võistkonda ning seal toimus sama
tihe rebimine esikolmiku
kohtade pärast, kui eelmises
vanuseklassiski. Kolmanda
koha saavutasid Lucas Aas
ja Veiko Kook ajaga 41,05.
Tubli teise koha suutis välja
joosta segapaarKarina Ussanova ja Mattias-Sander Järs
ajaga 40,50. Esikoha võitlesid
orienteerumisrajal endale
välja Zahar Luptov ja Remi
Kalda ajaga 38,00.
Priit Allikivi
sporditöötaja

3
Elurikkust tutvustavad õppekäigud

8. klassi rabamatk.

Foto: Signe Tennisson

Sel õppeaastal toetas keskkonnateadlikkust suurendavaid õppekäike Keskkonnainvesteeringute Keskus. Õppekäikude ja programmide valikul lähtusid õpetajad teemast “Vesi elukeskkonnana
ja kujundajana” ning kodulähedusest.
Sügisese ja kevadise eriilmelise soomaastikuga tutvusid
1.–3., 5., 6. ja 8. klass.
Õpilaste arvates oli soos väsitav, samas lõbus, lahe ja huvitav.
Põnev oli laudtee peal kõndida ja sellelt aeg-ajalt maha astuda.
Sai katsetada raba vajumist. Tutvuti rabas kasvavate taimeliikidega, kuulati loomade hääli ja kirjeldati sooreljeefi. Maitsti rabavett,
mõõdeti turbasambla vee niiskusesisaldust ja temperatuuri, uuriti
soolaugaste sügavust, läbipaistvust. Madalsoost jäi 2. klassile meelde “hommikusöögi tõhususe proov” ehk kes korralikult putru ei
söö, sellel mullasond maasse ei lähe. Tegelikult oleneb mullasondi
maasse mineku sügavus hoopis mullatüübist.
Loodusnäitustel tutvuti taimede ja loomade elurikkusega.
Külastati TÜ Loodusmuuseumi ja Kasepääl asuvat “Peipsi järve
elu tuba”. Vee-elustiku võrguga väljapüüdmine tekitas palju elevust. Õppeklassis liikide määramine ja kollektsiooni vaatlemine
nõudis juba keskendumisoskust. Eesti loomade eluviisi, toitumise
ja jälgedega tutvusid 2. ja 3. klass loodusmuuseumi õppeklassis.
Nad uurisid loomade nahku, koljusid, tegevusjälgi ning koostasid
jäljeraamatu.Loodusmuuseumi elurikkuse saaliskeskendus 4. klass
vihmametsadeloomastikule ja 7. klass kahepaiksetele. Elevust tekitas metssigu tutvustav ala, kus õpilased pugesid metsseapõrsastele
mõeldud urgu, katsusid nahka, nuusutasid lõhnu ja tuhnisid mullas.
7. ja 8. klass käisid matkal Kasepääl, kus aktiivsete tegevuste käigus
vaadeldi Peipsi järve elustiku ja inimtegevuse seoseid.

Jääaja tundma õppimine
4., 5. ja 9. klass sattusid Jääaja Keskuses tänapäevast otse jääaega.
Seal tutvuti mammutite, ürghirvede, koopalõvide ja teiste jääaja
loomade rekonstruktsioonidega. Reaalsuseks sai, mida tähendab
liustiku teke ning areng, jääajad ning jäävaheajad, jääaja tekkepõhjused, kiviaja inimese elutegevus ja jääaegade mõju elustikule.
Vesi elu kujundajana
Vesi on üks elu tekkimise võtmetegureid ja mängib olulist rolli
ka maavarade moodustumisel. Loodusmuuseumis õppis 6. klass
tundma ja määrama Eesti maavarasid. Nad said tead, kuidas
maavarad on tekkinud. 11. ja 12. klass tutvusid eksponaatidega
geoloogiasaalis ning vestlesid Maa elustiku arenguloost. Õpilastel
oli võimalus uurida banaani DNAd, elurikkuse saalis saadi ülevaade
eluslooduse mitmekesisusest ning selle päritolust.
Kuigi osa õpilasi oli varem soos või looduskeskustes käinud, olid
õppekäigud tänu programmijuhile nende jaoks väga huvitavad ja
harivad.
Igale klassile tagati kaks looduskeskkonnaga seotud matka õppeaastas ning lisaks finantseeriti vallarahadest teisi õppekava toetavaid õppekäike. Täpsemalt koolileheküljel. http://www.alatskivi.
edu.ee/ category/ponevad-tunnid/
Lagle Sangernebo

õppealajuhataja
Pjedestaalil Lossijärve kevadjooksu 500 m medaliomanikud: 1. koht Nevil Laumets, 2. koht Kaari Kru sa uk ja3.koht Emil Laumets.Fot :Re t Kru p
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Kõige rohkem oli jooksurajal käesoleval aastal 1. 3.

Vanad head asjad

–

klassi poisse ja tüdrukuid,
keda võis rajal üles lugeda
10 jooksja jagu.
Esimesena olid võistlusraja stardis kõige nooremad
eelkooliealised lapsed ning
kõige kiiremini suutis 500
m distantsi läbida Nevil
Laumets, teisena finišeeris
parima tüdrukuna Kaari
Kruusaauk ning kolmandana
Emil Laumets.
1.–3. klassi poiste võistlusklassis osales seitse poissi
ja võitjana väljus võimsa
jooksu teinud Kaur Kruusaauk, kes läbis 2,9 km raja
13,53-ga. Teisena jõudis finišisse Uku Suursild ajaga
14,12 ning kolmanda aja
jooksis rajal välja Mairold
Nikitkin 14,53. Sama vanusega tüdrukute seas võitis 2,9
km rajal Kaira Kruusaauk
ajaga 16,40, talle järgnes
Kristin Vagula 16,51-ga ning
kolmas Karolin Vagula ajaga

15. JUULIL KELL 9.00
Alatskivi vallamaja esisel platsil

Oodatud kõik vanavara ja
looduslähedase kauba müüjad-ostjad
Vallamaja hoovis on avatud KALAHOOV

Kohal on ka vanatehnikaklubi LEVATEK
Lastele
LASTE VABARIIK
Kõik piletid
osalevad

loosimises!

Kell 13.00
laadalaval

IVO
Õpetaja Ulvi Moora palliviset juhendamas.

Foto: Helja Laumets

LINNAfa ANTTI KAMMISTE
7605
>

Info tel 306

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb
juunikuujuubilare
EHA KOBIN
JAAN-KALEV ANSIP
VAHUR KÄRNER
LUDMILLA ŠTŠERBAKOVA
VIIVI LELLEP
VJTŠESLAV TIHHONOV
AIDU PÕDER
HELI BUK
GENNADI ALJOŠKIN
AIVAR KOOK

90
85
85
75
70
65
65
60
60
55

Ronisoo küla
Päiksi küla

Rupsi küla
Rootsiküla

Alatskivi alevik
Rootsiküla
Päiksi küla
Kokora küla
Nina küla
Nina küla

juunikuu eakamaidsünnipäevalapsi
88
82
82

BERTA VARIKO
ELLE-MAI KANA
AITA LUISK

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

Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Alasoo küla

Soojuspumpade müük

ja paigaldus.
Tel 5666 3185.

Friendsland OÜ võtab rendile ja ostab
põllumaad Alatskivi, Peipsiääre ja Vara

Sepikoda avatud juunis
P, E, T, K 10-20 ja N, R, L 10-22

vallas.
Kontakt: Jaan Soieva mob +372 523 8091.

Teen

elekTriTöid.

Tel 520 5016.
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool
ootab 1. klassi lapsevanemaid kõigi vastuvõtuks vajalike dokumentidega kooli kantseleis 19. juunil kell 8–16; 20. juunil kell 8–13;

21. ja 22. augustil kell 8–13
Nõutavad dokumendid on:
1) Lapse sünnitunnistuse koopia
2) Seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
3) Tervisetõend
4) Lapse koolivalmiduse kaart
5) 1 foto 3 x 4 cm õpilaspileti väljastamiseks
Avaldus ja nõutavate dokumentide koopiad võimalik teha kohapeal.

Veoteenus:
scania kallur multiliftiga 15m3

Volvo furgoon tagaluugiga
Kaevetööd laadur-ekskavaatoriga
andrei@glasswalls.ee +372 509 9337

Toruabi,ummistuste likvideerimine,
san-tehnilised tööd (boilerid, wc potid, kraanid jms)
kõikvõimalikud kaevetööd miniekskavaatoriga.

ning

Kändude juurimine; kaevamine (kraavid, vundamendiääred

jms); planeerimine; torustiku, septikute, imbväljakute paigaldus.

www.toruabikaevetööd.ee; tel 553 638.
Alatskivi surnuaiapüha 24. juuni 2017. a
kell 10.30 armulauatalitus Alatskivi
kirikus
•

• kell
12.00 jumalateenistus Alatskivi
kalmistul

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

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

ALATSKIVI VALD MÄLESTAB
VEERA JÜRJEVA
26.08.1929–10.05.2017

VALERIY KRAMARENKO
04.10.1947–14.05.2017

Korstnapühkija
Marko Mesi
puhastab teie kodu
Korstnad ja

KütteKolded.
ILSE ROPS
01.09.1929–18.05.2017

LEMBIT HÄRMA
30.09.1944–26.05.2017

Vajaduse korral küttekollete
remont,

akti väljastus peale igat
tööd.
tel 5805 0201.

Kutsetunnistusega
korstnapühkija

Margus nikitkin

tel 505 0040

