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Lossijärvel on vesijalgrattad ja
supelrannas 3 pontoonsilda
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Alatskivi noortekeskuses
valmistutakse sünnipäevaks
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Alatskivi vallavalitsuse poolt esitatud projektitaotlust
“Pontoonsilla ja päevitusplatvormide ja vesijalgrataste
paigaldamine Alatskivi paisjärvele” Euroopa Merendus-ja
Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetmesse 3.3“
Kalanduspiirkonna kohaliku strateegia rakendamine” toetati
7681 euroga. Vallapoolne omafinantseering oli 855 eurot.
Lossijärvel on alates maikuust 2 vesijalgratast ja veesõidukid
on aktiivses kasutuses. Vesijalgrattaid saab laenutada lossi
administraatorikaudu lossi lahtiolekuaegadel. Eelnevalt palun
tutvuda vesijalgratta kasutamise eeskirjaga.
17. juulil paigaldati Veskijärve supelranda 3 pontoonsilda:
1 ujumissild ja 2 päevitusplatvormi. Sildadelt on mugav
õngitseda, päevitada või vette hüpata. Loodame, et koht saab
populaarseks ja on rõõmuks kõigile, aga eriti lastele-noortele.
24. juulil toimusid supelrannas talgud, millest võttis osa
9 inimest, nendest 3 last. Rannaala puhastati kõrkjatest ja
veetaimedest, kaevati läbi liivaala. Suur tänu osavõtjatele!
Hea uudis
rannaalale on toodud juurde värsket liiva.
Lapsed liivalosse ehitama!
Nüüd jääb loota, et tuleb suvesooja ja päikest!

Karmen Kuusik ja Angela Laas katsetavad noortekeskuse uut pliiti
–

–

Maimu Arro
EMKF

RAKENDUSKAVA
2014-2020

keskkonna-

ja arendusspetsialist

Laste Vabariigi elamustuuri
meeskond tänab Alatskivi noori

Renaldo Tatter saab noortekeskuses remonti tehes kogemusi nii
seinte pahteldamises kui ka värvimises.
Foto: Reet Kruup
Seoses läheneva 15. süntöötjad Kristin Sikk ja Grete
inipäevaga
päevaga
võtsioorsdoo-äeva
Hantson koos noortega
avõtnoorsoo-a
sid võtsid noorsooette ette

valmib maasikatort, kodune ja maitsev!

Foto: Reet Kruup

noortekeskuse sanitaarremondi, mille käigus värskendati laed, pahteldati
ja värviti seinad. Toimus

Tartu maavalitsus.

koguni pahteldamise õpituba. Kurb, et osalenute
hulgas polnud neid noori,
kes noortekeskuse lagesid ja
seinu pahatahtlikult sodivad
ja lõhuvad.
Noored harjutavad hoolega
projekti „Vanaemaga vaaritamas“ raames ka kokkamist
ning plaanivad sünnipäevalaua suupisted ja tordi ise
valmistada. Projekti toetab

harjumuste parandamiseks.
Sünnipäevapidu pee-

Projektis

oluline roll kogemusõppel toidu valmistamise töötoad on hea meetod toitumison

–

takse 20. oktooobril.
23.-27. oktoobrini on noortekeskuses sünnipäevanädal
lahtiste uste nädal. Kõik,
kes soovivad, on sel nädalal oodatud noortekeskust
uudistama ning sünnipäevalast õnnitlema.
–

Reet Kruup

MTÜ Alatskivi Noortekeskus

Tantsumemm Virve Jõgeva tähistas 85. sünnipäeva

Alo Tamm ja Valdis Piiri teenisid oma entusiasmi ja pealehak amisegaLaste Vabari gi me skon a vaimustuse jaki dusõnad.
Foto: Reet Kruup

15. juulil jõudis Alatskivile Eesti Vabariik 100 raames Laste
Vabariigi elamustuur. See vahva ettevõtmine sai teoks tänu Laste
Vabariigi eestvedajate ja Alatskivi noortekeskuse koostööle.
Alatskivi hakkajad noored aitasid kooliparki üles seada etenduse-, mängu- ja töötubade alad. Laste Vabariigi laval astusid
lisaks näitlejatele üles ka Alatskivi Kunstide Kooli õpilased.
Laste Vabariigi aitasid Alatskivi kooliparki üles seada Valdis
Piiri, Janno Punder, Alo Tamm, Karl-Fredy Kruup, Kermo
Lukas, Renaldo Tatter, Kristin Sikk ja Tanel Elken ning infotelgis olid abiks Helena Stepanova, Angela Laas, Cärolyn Kalda,
Karmen Kuusik ja Mariliin Piiri. See tubli seltskond pälvis
Laste Vabariigi meeskonnalt parima abistajate tiimi tiitli: „Laste
Vabariigi tiim kummardab maani ja tervitab südamest kell 8
hommikul ootas meid Alatskivil fantastiline kamp noori abi–

lisi uskumatu motivatsioon, ülehelikiirusel tempo, töötahe
ja eluterve maailmavaade! See päev oli meile nagu puhkus!
Selliste noorte päralt on 100-aastane Eesti!“
AVL
–

Foto: Mari Kivitalu

7. juulil tähistas oma 85. sünnipäeva Alatskivi tantsumemm Virve Jõgeva.
Sünnipäevalapse akna all murul sai maha peetud väikene tantsupidu
naisrühm Kassikangas tõi kingikotis kaasa Kai Leete imekaunid tantsud
“Kodupaik” ja “Viire takka”.
Aitäh, Virve, et oled Alatskivi rahvatantsutraditsiooni hoidnud, palju
aastaid meie tantsusamme seadnud ning tänastele tantsijatele ja juhendajatele ikka kaasa elad! Sügav kummardus!
–

Alatskivi rahvatantsijad läbi aja

Foto: Reet Kruup
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VALLAVALITSUSES

VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu istungid toimusid 15. juunil ja 17. juulil.
Volikogu võttis vastu raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenusteosutamiseks toetuse andmise ja maksmise korra
jõustumisega 1. juulist, millega saab tutvuda Riigi Teatajas.
Kinnitati Alatskivi valla 2016. a konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne ning võeti vastu Alatskivi valla
2017. a esimene lisaeelarve.
Peremehetute ehitistekaudu on Alatskivi vallas Nina külas
asuv Pikk tn 42 kinnistu saanud vallavaraks. Vald ei vaja
kinnistut oma ülesannete täitmiseks ja ei ole majanduslikult
otstarbekas teda vallavarana hoida. Kinnisvara väärtuseks
on hinnatud 15 000 eurot. Volikogu otsustas võõrandada
kinnistu kirjaliku enampakkumise korras.
Volikogu otsustusel oli Alatskivi alevikus Tartu mnt 11-3
korteriomand võõrandamiseks enampakkumisel. Pakkumise tähtajaks laekus kaks pakkumist, milledest kõrgeimaks
osutus hinnapakkumine 16 101 eurot. Volikogu kinnitas
enampakkumise tulemuse.
Volikogu andis nõusoleku Liivi Muuseumi juhatajale esitada EAS Peipsiveere programmi taotlus administratiivhoone
keldrikorruse ruumide renoveerimise toetuse saamiseks.
Made Uus nimetati volikogu esindajaks konkursikomisjonidesse Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli direktori
ametikoha täitmiseks ja Alatskivi Kunstide Kooli direktori
ametikoha täitmiseks.
Koolieelsete lasteasutuste lasteaiaõpetajate tööjõukulude
toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele töötasu
alammäära suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks
katmiseks. 2017. a on toetuse eraldamise tingimuseks 840-eu-

lasteaiaõpetaja töötasu. Eelarve-majanduskomisjon
arutas töötasu suurendamise võimalust ja kiitis heaks lasteaia
direktori ettepaneku tõsta õpetaja (tase 7) palk 1000 eurole
ja õpetaja (tase 6) palk 840 eurole, millise volikogu kinnitas.

rone

Volikogu aktsepteeris vallavanema soovi puhkuse vormistamiseks 19.07.2017 kuni 28.07.2017.
Ene Zirk
vallasekretär

FOTO: http://meedia.tlu.ee
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Vallavalitsuse istungid toimusid 16. ja 29. juunil ning
.
ja1ju8.ulil. ja 18. juulil.
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õppeja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha
asutmiamvõet
islteiasndt,meiseis.
kasutamisest,
milline võeti teadmiseks.
Vallavolikogu kehtestatud korra alusel anti kaks Kasumetsa
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nsdüVlmsläbi
telon
vkitevdnud
lj
imtnsiu.nis ssüsteemi. Vallavalitsus on läbi vaadanud ja kinnisutuomanike
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6. juuliks 2017 esitab vallavalitsus ehitusloa. Nimetatud projekti
elluviimiseks puudus ehituslik projekt, mistõttu vallavalitsusel
ei olnud alust ehitusluba väljastada.
Vallavalitsus eraldas sotsiaaleluruumi lastekodust valda
naasvale noorele.
Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli ja Alatskivi Kunstide
Kooli direktorite vabanevate töökohtade täitmiseks nimetati
konkursikomisjoni vallavalitsuse esindajaks Andu Tõrva.
Juuni- ja juulikuus kinnitati neli toimetulekutoetuse saajat.
Tulenevalt Alatskivi vallavolikogu 15. juuni 2017 määrusest
nr 10 „ Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse taotluse andmise ja maksmise kord”, kinnitati
raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks
toetuse taotluse vorm.
Elektrilevi OÜ esitas taotluse maakaabli ja liitumiskilbi rajamiseks Alatskivi vallas Rootsikülas jätkuvaltriigi omandis maale.
Vallavalitsus leidis, et Alatskivi vallal puuduvad vastuväited
rajatava maakaabli ja liitumiskilbi paigaldamiseks tööprojekti
asendiplaani joonist arvestades.
Väljastati kasutusload Liivi muuseumikinnistul rekonstrueeritud kontorimaja küttesüsteemi ja J. Lindmäele Alasoo külas
Pedakamäe kinnistul rekonstrueeritud elamu kasutamiseks.
Vallavalitsus määras ühekordsed toetused kahele taotlejale
ja ei pidanud põhjendatuks toetuse määramist ühel juhtumil,
korraldusega kinnitati kolmandas kvartalis eakatele sünnipäevatoetuste maksmine.
Alatskivi Vallavalitsus kuulutas e-riigihangete keskkonnas

lihtpakkumise “Alatskivi valla kohalike teede remonditööd”
valla teede remonditööde teostaja leidmiseks. Laekus kaks
pakkumust, mille kohta on e-riigihangete registris koostatud
kvalifitseerumise protokoll. Mõlemad pakkujad kvalifitseerusid, tunnistati vastavateks ja edukaks osutus AS Eesti Teed
pakkumus 55 983,60 eurot koos käibemaksuga.
Lähtuvalt valla 2017. a eelarves eraldatud vahenditest eraldati
MTÜ-le Kokora Kandi Külaselts toetuse teine osa 1000 eurot.
Hajaasustuse programmi oli esitatud kaheksa isiku poolt taotlused üheksale tegevusele. Hajaasustuse programmi komisjon
tutvus kohtadel taotlustes esitatud andmete ja tingimustega
ning komisjoni töö kokkuvõtet arvestades määras vallavalitsus
taotlejatele toetused.
Maa-amet valmistab ette Peatskivi külas Peatuse kinnistu
võõrandamist. Kinnistul asub kuivkäimla ja infotahvel, millised
paigaldati mitu aastat tagasi projektitoetusega aktiivselt külastataval Kalevipoja sängil korra hoidmiseks. Kalevipoja säng on
Alatskivi matkaraja olulisim külastuskoht, mille hooldamiseks
on panustanud Alatskivi vald ja RMK. Vallavalitsus leiab, et
nimetatud kinnisasi peaks jätkuvaltkuuluma riigile.
Vallavalitsus rahuldas MTÜ Spordiklubi Juku esindaja avalduse ja eraldas 900 eurot Poolas Rozogis toimuvatel indiaca
maailmameistrivõistlustel Alatskivi vallast pärit sportlaste
toetamiseks.
28. juulil toimunud vallavalitsuse istungil kinnitati Juhan Liivi
nim Alatskivi Keskkooli direktori ametikohale korraldatud konkursi tulemused ja konkursikomisjoni ettepanekut arvestades
osutus valituks Erki Larm.
Vallavalitsus kooskõlastas 16. septembril toimuva Sibulatee

puhvetite päeva.
Ene Zirk

vallasekretär

“

Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt TASUTA
järgmist liiki ohtlikke jäätmeid:
vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudelid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega
saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi-ja
lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saas-

Suvesündmused

tunud taara jms.
Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:

09.00-09.05
09.15-09.20
09.30-09.35
09.45-09.55
10.05-10.10
10.20-10.25
10.35-10.40
10.50-10.55
11.05-11.15

Torila bussipeatuse juures
Kokora endise poe plats
Tõruvere bussipeatuse juures

Kalevipoja sängi bussipeatus
Rootsiküla Parkla kinnistul (parkimisplats)
Nina küla bussipeatuse juures
Lahe bussipeatuse juures
Lahepera bussipeatuse juures

Naelavere küla

–

Paaboõue kinnistu

vastas teeristil

Rahaliselt toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Alatskivi Vallavalitsus.
Ohtlikke jäätmeid kogub AS Epler&Lorenz.
Info: Alatskivi valla keskkonna-ja arendusspetsialist
Maimu Arro, tel 730 2388; e-mail: maimu@alatskivi.ee

Avallaleht
10. jaanuar2013
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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

Alatskivi Kunstide Kooli õpilastel oli juunis vahva loovuslaager.
Nelja päeva jooksul loodi muusikat, tutvuti erinevate tantsusti lidega jatehti tänavakunsti. Foto: Madli Must

valla jaanitule.

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

Foto: Karl-Fredy Kruup

15. juulil toimus
Alatskivil üheteiskümnendat
t
korda

Järgmine Alatskivi vallaleht
ilmub 14. septembril.
Kaastöid ja infomaterjali lehele
palume saata vallavalitsusse
sekretäri kätte või otse meiliaadressile reet@alatskivi.ee
4. septembriks.

23. juunil peeti Alatskivi Hirveaias valla viimast jaanituld. Alatskivi
valla kauni kodu tiili pälvisid 2017. aastal Terje ja Aare Sööt ning
Maili Mägi ja Ago Vahi. Kauni kodu omanikud süütasid Alatskivi

vanavaralaat “Vanad

head asjad”. Täname
AigneTaskat ja tema
20. juunil saatsime teele Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli
gümnaasiumiastme eelviimase lennu. Tuult tiibadesse, Elo Kook,
Merliin Viitkar, Ketriin Laumets ja Gristelle-Hanna Hantson!
Foto: Reet Kruup

töökat meeskonda

suvise suursündmuse
korraldamise eest!
Foto: Reet Kruup
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Alatskivi noored rannakäsipallurid kogemusi
ja oskusi hankimas
Alatskivi väikesed käsipallurid osalesid teist aastat
rannakäsipalli Eesti meistrivõistlustel. Esimene etapp
toimus 22. juulil Põlva järve
ääres. Kokku osales Põlvas
erinevates vanustes 47 võistkonda.
2006. aastal ja hiljem sündinud poiste vanuses oli heitliku ilmaga Põlvas osalemas
8 võistkonda, nende seas ka
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkond. Alagrupimängudes paraku võiduarvet avada ei suudetud ning kolm
kaotust alagrupis tähendasid ühtlasi seda, et mindi
päeva viimases mängus
vastamisi teises alagrupis
kõik mängud kaotanud
Võru võistkonnaga. Antud 7.-8. koha mängus suudeti oma mäng vastastele
peale suruda ning vastased
alistati kindlalt tulemusega
2:0. Kokkuvõttes siis kolme kaotuse ja ühe võiduga
rannakäsipalli Eesti meistrivõistluste esimeselt Põlva
etapilt Alatskivi noortele
rannakäsipalluritele 7. koht.

Põlva etapil võistlesid (tagareas vasakult) Marta-Miina Noormägi,
Anton Pašenkov, Karmen Kuusik, Uku Suursild, Mairold Nikitkin,
Martin Nikitkin ja (esireas vasakult) Ivan Artamonov, Venriko
Vulf, Ruudi Suursild ja Kaur Kruusaauk.
Foto: Spordiklubi Juku
Kodusel Alatskivi liivaväljakul toimus 29. juulil
meistrivõistluste teine etapp,
kus osales 46 võistkonda
ehk kokku võis liivaväljaku
vahetus läheduses liikumas
näha ligi 500 võistlejat ja
pealtvaatajat.
Alatskivil osales 2006 ja
hiljem sündinud poiste
vanuseklassis 7 võistkonda
ehk üks vähem kui Põlvas.

Spordiklubi Juku käsipallu-

rid oma kolme võistkonnaga
alagrupis sarnaselt Põlva
etapile võiduarvet avada ei
suutnud. Mõlemadkohtumised kaotati 0:2, esmaltPõlva
SK1 võistkonnale ning hiljem
ka HC Pärnu/Reiu Puhkekeskuse eakaaslastele. Kaks
kaotust tähendasid seda, et
oma kaks järgmist kohtumist
mängiti teise alagrupi kahe

viimasega. Esimeses mängus oldi suhteliselt kindlalt
parem Võru võistkonnast
2 : 0. Sama tulemusega aga
kaotati Põlva SK 2 võistkonnale ning kokkuvõttes
tähendas see kodusel etapil
6. kohta.
Kuna Alatskivil on ka
mõned tublid ja julged tüdrukud, kes ei pelga poistega
koos võistelda, osalesid ka
nemad poiste võistkonnas.
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnas mängisid julged tüdrukud Marta-Miina
Noormägi, Karmen Kuusik,
Kristin Vagula ning poisid Uku Suursild, Mairold
Nikitkin, Martin Nikitkin,
Kaur Kruusaauk, Anton
Pašenkov, Ivan Artamonov,
Ruudi Suursild ja Venriko
Vulf.
Rannakäsipalli Eesti meistrivõistluste kolmas etapp
toimus 5. augustil Viljandi
järve ääres, kus selgusid
lõplikud kohad 2017. aasta
meistrivõistlustel.

Noored soovivad muuta
jõusaali mitmekülgsemaks
Osalesime projektikonkursil “Nopi üles”, kuna soovime
muuta Alatskivi jõusaali mitmekülgsemaks. Taotlesime
selleks 2000 eurot. Soovime soetada jõusaali jooksulinti,

hantleid, tõstekange, lisaks poksivarustust ja hüppenööre.
Alustuseks pidime filmima projekti tutvustava video ja
koguma „Nopi üles“ FB lehel 200 meeldimist.Kuna kogusime
need üsna ruttu, siis saimegi 2000 eurot. Aitäh kõikidele, kes
meid toetasid!
Viktoria Luptova ja
Snezana Fomkina

Kodavere pärimuslaagris
näidati Kodavere kiilt

Priit Allikivi
treener

Viimastel Alatskivi valla suvemängudel jagati välja
159 medalit
Hella Hildegard Niitra ja Eneli Semilarski naudivad eidekeste rolle ja
Kodavere murrakut.
Foto: Reet Kruup

19.-21. juulil toimus Liivi Muuseumis Kodavere pärimuslaager, milles osales 20 last. Kolme päeva jooksul mängiti ja
meisterdati, kuulati muinasjutuvestja Piret Pääri pajatusi ning
õpiti

Vallavolikogu esimees JaakoLindmäe javalla sporditöötaja Priit Alikv marsivkdo s võistlejat ga Alatskiv al vimastesuvemängude
avatseremooniale.Foto: Reet Kruup

Jaanus Knude
17. juunil toimusid viimased Alatskivi valla suvemängud. Järgmised kannavad
juba uue ühendvalla nime.
Kavas oli 13 võistlusala:
60 m jooks, 100 m jooks,

kaugushüpe, kuulitõuge,
jooks,
tänavakorvpall,
teatejooks,
tänavakorvpall,

discgolf,

teateorienteerumi-

traktori rehvi kantimine,
viskekiirusvõistlus, rannaindiaca, maastikurattasõit ja
laskmine.
Osales 5 võistkonda. Välja
jagati 159 medalit.

ne,

laagritarkusi.

Astrid Halliku lavastamisel valmis laagri lõpuks KarlMartin Sinijärve luuletuse põhjal näitemäng “Tänä me
näitämä kõegile kiilt!”, mille tõlkis murrakusse keelejuht Eevi
Treial. Lavastus kanti 21. juuli õhtul ette ka kohale tulnud
vanematele ja sõpradele. Laager meeldis kõigile niivõrd,
et nähtavasti tuleb see ka järgmise aasta plaanidesse võtta.
Aitäh kõigile tublidele osalejatele!
Mari Niitra
traktori rehvi kantimas.

Foto: Reet Kruup

Liivi Muuseumi juhataja

Tulemused:

1. koht KROONIPUU
162 punkti
2. koht DRAAKONID
158 punkti
3. koht KOKORA
137 punkti

4. koht PÄIKSI
120 punkti
5. koht NOORTEKESKUS

104 punkti

uLiJuhan
nihAKialevmstnkie.oavitled
Liivi nim. Alatskivi Keskkooli teated
ASTUÕTT
VASTUVÕTT
KLASSI
1.
1. KLASSI
evvastanemauidOotame
otkl1.
alamepssiskõigi
1. klassi lapsevanemaid kõigi vastuvajtudoksakkkool
ulmaikennettidseegalieis
võtuks
vajalike dokumentidega kooli kantseleis
.
21.
1.jaauguskel8.0 t–i1ll3.0 . ja 22. augustil kell 8.00–13.00.

Nõutavad
õudtoakvumaon:dendid
dokumendid on:

lap¯lapse
seünitu s ekopia;sedulik

sünnitunnistuse koopia;

seadusliku esindaja isikut tõendava

esindajaisikuttõendava

¯

dokumendi koopia;

t¯tervisetõend;
ervisetõ nd;lapse
koolivalmidusekaart;

¯

lapse koolivalmiduse kaart;

¯1 foto 3 x 4 cm õpilaspileti väljastamiseks
ja
ja nõutavate dokumentide koopiad võimalik teha kohapeal.
Avaldus
nõutdkoopioõiakukohapeal
atmtenalhatiadiedk .

1fot3x4cmõpilasetväljasmieksaldu

PIÕPILASTE
BULSASTETIAKOJA
ATNLRTEDMOI LNIEMINE
BUSSIKAARDI TAOTLEMINE JA KONTROLLIMINE
Palun
bussikaardi omanikel peale 14. augustit vallast läbi astuda, et
bussiomnipele
lun
14.
kugust
vlrdstud,
läbi
et
kiellsitt
kontrollida
ära bussikaardid ja peatused. Siis on sügisel bussidega
ntära
brupeatlsja
in
dsSiis
kauügibussised.rdisdelega
itvähem
japrtelobleeme.
vähem probleeme.
sõitjatel
Esimese
klassi õpilaste vanematel, kelle lapsed kasutavad kooli
imõpikleekellvaankool
ketaped
iemultaevla, d i
sõitmiseks
itbussi
mesisbaeuivtksaldadiak,umsairdeiks.
bussi, esitada avaldus bussikaardi saamiseks.
pala võtsluaaIDnpse
Kaasa
-tkaart.
palun võtta lapse ID-kaart.

KOOLIAASTA
OAVLIsAeA1.
kelpST9.teUAmS0bril0.
AVAAKTUS 1. septembril kell 9.00.

Alatskivi jahipiirkonna jahitrofeede näitus
Alatskivi lossi palvelas

6. augustist-10. septembrini

Ohtlike puude lõikus, puuhooldus, kärpimine, kändude
juurimine, kruntide puhastamine puudest ja võsast.
Teeme kaevetöid miniekskavaatoriga, näiteks veeja kanalisatsioonitrasside rajamine, haljastus-ja
planeerimistööd, vundamendi kaevamine jms

www.2arboristi.ee; tel 5818 5222.

VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB
ALATSKIVI VALLAVALITSUS

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb
juulikuujuubilare

võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
Nina külas asuva “Pikk tn 42” kinnistu, registriosa nr
7459850, katastritunnus 12601:001:0221, suurus
8748 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 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 „Pikk tn
42“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 15. august 2017
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.
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Info telefonidel 730 2374 ja 515 4875 ning e-posti aadressil
kalmar.raudsepp@alatskivi.ee

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

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

VABA RAHVA LAUL
Laupäeval 19. augustil kell 19.30
Airi Allvee
Ott Lepland

Toruabi,ummistuste likvideerimine,
san-tehnilised tööd (boilerid, wc potid, kraanid jms)

kõikvõimalikud kaevetööd miniekskavaatoriga.

Mart Müürissepp
Kalle Sepp
Grete Paia
Carlos Liiv

Kändude juurimine; kaevamine (kraavid, vundamendiääred

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

www.toruabikaevetööd.ee; tel 553 7638.

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

Siiri Sisask
Oliver Leppik
Carmen Joala
Männiste pereansambel

Korstnapühkija
Marko Mesi
puhastab teie kodu
KORSTNAD ja
KÜTTEKOLDED.
Vajaduse korral küttekollete
remont,
akti väljastus peale igat
tööd.
Tel 5805 0201.

TATJANA JAKOBSON
SULEV SUITS
LEHTI PEEDO
VIIVE KOOK
ALEKSANDER PLOVITS
AIN POOLAKESE
JELENA AINSOO
RIINA LAUGA
SVETLANA MÄRS
SIRET GROSSTHAL
PILLE NARITS

Simo Breede
Urmas Põldma
Boris Lehtlaan
Põlva Päntajalad

1000

Koore juhib

Lauri Breede

koorilauljat

juulikuu eakamaidsünnipäevalapsi
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LJUBOV ALEKSEJEVA
Nina küla
Naelavere küla
LIA KOMP
UIBU
Alatskivi alevik
ELMA
HELGI VELLIK
Haapsipea küla
ANATOLY PRIKHODCHENKO Alatskivi alevik
AINO KULDNER
Alatskivi alevik
Rootsiküla
HELVE NIKITKINA
Alatskivi alevik
VIRVE HOLST

Õnnitleme

Merilyn Sepp

Lauljaid saadab

Urmas Lattikase
ansambel

fototera.ee Antsla, Ahja, Kõlleste, Põlva vald

75
75
75
75
70
60
60
55
55
50

augustikuujuubilare

TIIU LASSI
TIINA PEETSO
HELMI GALETINA
JAAN SAKSON
LIIDIA MUISTE
ZINAIDA SAVINA
LEMBIT JOONAS
RIINA LUPTOVA
AIVAR SAARMA
ASTRID MÄRDIMÄE

Torila küla
Sudemäe küla
Kesklahe küla
Savimetsa küla
Kuningvere küla
Nina küla
Saburi küla
Nina küla
Nina küla
Kokora küla

ja augustikuu eakamaid
VIASAT paigaldus ja müük.
TV antenn digibox
+

Kontakt: Jaan Soieva
mob +372 523 8091.

MARE MARTMAA
TIINA LÄTT
LAINE KNUDE

Alatskivi alevik
Torila küla
Pusi küla
Pärsikivi küla
Alatskivi alevik
Peatskivi küla
Rootsiküla
Kesklahe küla
Alasoo küla
Haapsipea küla
Linaleo küla
Alatskivi alevik
Peatskivi küla
Torila küla
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Kuningvere küla

Eesti Vabariik 100

Põlva Intsikurmu lauluväljakul
ning

VIRVE JÕGEVA
ROBERT ANDERSON
VALENTIN IVANOV

paigaldus ja müük.

Garantii.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.

Tel 5666 3185.

sünnipäevalapsi
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MEETA PÄRN
LINDA LÕHMUS

EVALD POOLAKESE
PLUUNI PESTI
LEONHARD JANTS
ELMAR VENE
LINDA AASMÄE
ALEKSANDER KUUSIK
JEVGENI MUHIN
ALEKSANDRA MUHHINA
SEPPO JÜRGENS

Alasoo küla
Savastvere küla
Peatskivi küla
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Päiksi küla
Väljaküla
Naelavere küla
Rootsiküla
Rootsiküla
Haapsipea küla

Kutsetunnistusega

korstnapühkija
Margus Nikitkin.
Tel 505 0040
www.korstmar.ee

ALATSKIVI VALD MÄLESTAB
JEVGENIA KUZNETSOVA
03.01.1934–08.07.2017

Palju õnne uuele vallakodanikule
HALUMASINA
TEENUS MOBIILSE
HALUMASINAGA.

Tulen ja lõhun teie
küttepuud kiirelt
halgudeks.
Hind 7 eur/rm.
Tel 5809 5256

ja tema vanematele!

Mirek Kalda 22.07.2017

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

TEEME ELEKTRITÖID.
Tel 520 5016.

