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Loodava Peipsiääre valla valimisdebatt
Põhimõtteline vaadete
erinevus: kas näha valdade liitmist mustades
värvides või hoopis uusi
võimalusi. Valimisdebatil
otsiti paralleele nii Stalini
ajal kunstlikult loodud
Kallaste rajoooni kui ka
ajalooliselt kõige stabiilsemana püsinud ühisterritooriumi Kodavere kihel-

konnaga.
Esmalt said kõik valimisliidud, erakonnad ja
üksikkandidaat tutvustava sõnavõtu. Valimisliit

Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad rõhutas, et kõrvale
tuleb jätta erakondlikud
eelistused ja keskenduda

kogukondade arengule.
Võtmeküsimuseks saab see,
kuidas ületada ühinemisse
sisse kodeeritud konflikt
vabatahtlikult ühinejate ja
sundliidetavate osapoolte
vahel. Keskerakond leidis,
et maal on riigi kohalolu
seni olnud liiga väike ning
vahe maapiirkondade ja
Tallinna vahel liiga suur.
Valimisliit Pala meie koduvald soovib seista selle
eest, et Pala ei muutuks
ääremaaks ning kõik seni
olemasolev toimiks edasi.
Valimisliit Uus Vald toonitas, et nende ühisplatvorm
on välja kujunenud ühine–

mislepingu väljatöötamise
käigus ja selles ka sätestatud. Valimisliit Kodukant

pidas oluliseks isiklikest
vastuseisudest ülesaamist.
Üksikkandidaat Ülo Must
aga leidis, et riigi poolt ette

nähtud ühendamine

on

juba oma olemuselt korruptiivne, soosides vallavanemate üleostmist.

Esitati ka oma nägevallast 10 aasta
pärast. Külli Must (Peipsimus uuest

ääre Ühinenud Kogukonnad) soovis töötada selle
nimel, et vallas oleks olu-

liselt rohkem lastega peresid, turvaline keskkond
ja vähemalt üks keskkool.
Majandusedu toob turismiettevõtlus, Malle Pärn tõi
lisaks välja väiketalupidamise ja mahetootmise.
Keskerakonna esindajad leidsid, et vanainimesed võiksid kolida linna ja
noored nende elamutesse
maale. Malle Weinrauch

(Pala

–

meie koduvald) too-

nitas, et Palal võiks selleks

headele inimestele tuleb
leida ka võimalus väärilist palka maksta. Selleks
saaks ressursse leida küll,
kui loobutakse poliitiliste
töökohtade tekitamisest.
Aleksandr Širokov (Uus
Vald) märkis samuti, et
töökohti napib, kuid palju
aitaks ühistranspordi nutikas organiseerimine. Andu
Tõrva tõi positiivse näitena
Alatskivi lossi, mis renoveerimise järel on üheks

ajaks olla spordikompleks,
Alatskivil gümnaasium,
arendatud on taristut (nt
jalgrattateed) ja laiendatud
vabaajategevusi. Koolid
ja lasteaiad säilivad. Aleksandr Širokov (Uus Vald)
loodab, et Peipsi kalavarud
on selleks ajaks taastunud,
rannaalad korrastatud, edenev turism loob töökohti
näiteks loodava spaa näol.
Tööd võiks pakkuda ka
kalakasvatused. Kõne alla
võiks tulla isegi gümnaasium, kindlasti säilivad

Pala

fjj

Kallaste

Alatskivi

r

i

kultuurieripärad. Väino
Kivirüüt pidas vajalikuks

Vara

ss

timis- ja vabaajavõimalusi.
Tarmo Leini (Kodukant)
poolt visandatud visioo-

Loodava Peipsiääre valla volikokku pääseb 240 kandidaadist 21.
Mandaadid jagunevad järgmiselt: Pala 4, Kallaste 3, Alatskivi 5,

nis saab Kallastest üles-

aluseks. Samuti
tuleb õppetöös keskenduda erinevate piirkondade
eripäradele ja omakultuuridele. Veel tõi ta välja, et
maal ei peagi olema kõik
täpselt samamoodi nagu
linnas, tuleb hoopis ära
kasutada maapiirkondade
eeliseid, nagu turvaline
keskkond ja looduslähedus.
Gümnaasiumieelduseks on
sellise olukorra loomine,
kus noored ise tahaksid siia
gümnaasiumi jääda. Jaako
Lindmäe jäi hariduse teema
puhul isiklikule arvamusele, et väga keeruline on
prognoosida tulevasi olusid
ning ei saa kuidagi välistada, et tulevikus tuleb ikkagi
teharaske otsus mõne kooli
sulgemise kohta.
Küsimus, kuidas inimesi valda elama meelitada
taandus kiiresti küsimuseks, kuidas hoopis peatada
inimeste lahkumine. Kaupo Kruusaauk (Peipsiääre

vuntsitud kuurort, Pala
ja Vara vahel arendatakse
välja korralik matkataristu
jalgrattamarsruutide ning

telkimiskohtadega. Ümber
korraldatud on bussiliiklus,
käima pannakse kohalikud
bussid ja pendelliinid. Kui
vähegi nõudlust, on mõeldav taastada gümnaasium
ja kutseharidus. Plaanide
teostumine eeldab üksmeelt, Ülo Must lisas, et ka
ausaid kandidaate.
Nagu näha, ei välistanud
pea ükski valimisliit ega
erakond soodsate olude ja
piisava arvu noorte korral gümnaasiumiharidust.
Kuidas aga ikkagi tagada,
et ka praegu tegutsevad viis
põhikooli säiliksid? Tarmo
Leini (Kodukant) leidis,
et uus vald annab head
võimalused tugiteenuste
mitmekesistamiseks: mitme kooli peale on kergem
spetsialiste palgata. Samuti
on oluline töötada välja
iga kooli eripära või õppesuund. Malle Weinrauch

(Pala

–

koduvald)
peab õpetajaid

meie

arvas, et riik

ikkagi vääriliselt tasustama,
küll aga on omavalitsuse
võimuses

tugiteenuseid

toetada. Ka Külli Must

(Peipsiääre Ühinenud
Kogukonnad) rõhutas, et
õpetaja igakülgne toetami-

–

Peipsiääre

–

–

3 ja Vara 6.
–

ne on kõige

Ühinenud

Kogukonnad)

rõhutas ametikorterite ja
üürimajade võimaluste loomist. Ühelt poolt on vaja
siia meelitada spetsialiste,
kellele aga saaks omavalitsus pakkuda soodsaid

elamispindu. Tarmo Lei(Kodukant) leidis, et
kuna töökohti pakkuda
pole, saab protsesse muuta
sammhaaval tegutsedes.
ni

–

ühendab eri omavalitsustes

tegutsevaid turismiettevõtjaid. Tarmo Leini seevastu
arvas, et koostöö

Oluline on korrastada ja
juurde luua kultuuri-, hariduse ja vaba aja veetmise
võimalusi. Kui inimene käib
nagunii linnas tööl, peavad
vaba aja võimalused olema
niivõrd mitmekesised, et tal
ei teki kiusatust kogu täiega
linna ära kolida. Samuti
tuleb tõsiselt võtta spetsialistide palganõudmisi,

takerdub

sageli just isiklike vastuolude taha, samas kui eri
rahvused näiteks pole üldse

probleemiks.
Põgusalt tuli jutuks ka

peamiseks piirkonna turismimagnetiks ning oluliseks
tööandjaks. Peipsiääre Ühinenud Kogukondadel on

ipei psiääre

keskenduda sellele, mis
paneks siia jääma. Ühest
küljest on tõmbekeskus
Tartu väga lähedal, mis
võimaldab elada linnalähedases piirkonnas. Kindlasti tuleb edendada spor-

Must (Peipsiääre Ühinenud
Kogukonnad) rõhutas, et
inimeste tasandil polegi
probleemi, heaks näiteks
on suurepäraselt toimiv
Sibulatee võrgustik, mis

küsimus, keda näevad erinevad valimisliidud vallavanemana. Kui nt Külli

idee kaasata aktiivsed inimesed valla nõukotta, kes
toetavad volikogu ideedega. Külavanemate süsteem
toimib samuti juba mitmel
pool. Väärtustada tuleb ka
kohalikke ettevõtjaid.
Võtmeküsimuseks saab,
kuidas ühendada eri kogukondi. Peeter Kiuru (Uus
Vald) leidis, et vald saab
jätkata traditsiooniks saanud üritustega ning juurutada uusi, mis tooksid kogu
suurvallarahva mõne korra
aastas kokku. Janno Tom-

Must (Peipsiääre Ühinenud
Kogukonnad), Tarmo Leini
(Kodukant) ja üksikkandidaat Ülo Must pakkusid
välja, et tuleb teha avalik konkurss riigiteaduste
haridusega hea administraatori leidmiseks, siis va-

limisliidul Uus Vald oli

juba konkreetne kandidaat
Aleksandr Širokovi näol

välja pakkuda.
Soovime valijatele selget
pilku, kandidaatidele aga
sihikindlust ja nutikaid
ideid. Meie valla tulevik sõltub eelkõige meist endist.

son arvas, et pole me siin
nii erinevad midagi, tuleb

Mari Niitra

keskenduda ühiselt probleemide lahendamisele ning
lahendada erimeelsused
läbirääkimiste teel. Külli

KOV volikogu valimised 15. oktoobril 2017
VALIMISJAOSKOND NR 2
Tartu mnt 1, Alatskivi, Alatskivi vald, Tartu
maakond (Alatskivi vallamaja)
Telefon: 5887 0484
KODUS HÄÄLETAMINE
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis,
võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus
hääletamine toimub ainult valimispäeval.
Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on
eelnevalt esitatud taotlus. Kirjalikku taotlust saab
esitada hiljemalt 15. oktoobril kella 14.00-ni.
Telefoni teel kodus hääletamise taotlust saab
esitada ainult valimispäeval kella 9.00-14.00.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit; 5) kodus
hääletamise põhjust.
VALIMISPÄEVAL ON VÕIMALUS TULLA VALIMA
VALLA BUSSIGA
Bussi sõidugraafik:
8.50 Kesklahe 9.00 Nina 9.05 Rootsiküla
9.30 Savastvere 9.35 Kokora 9.40 Torila
–

–

–

–
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungid toimusid 11. ja 19. septembril.
Valla eelarvest otsustati kompenseerida sõidukulud ühel
juhtumil bussipiletite maksumuse summas õppeperioodil
laste saatjana laste vanemale jaaugustikuu sõidukulud kahele
toetatud töölkäivale noorele; kolmele paljulapselisele perele
määrati lasteia toidupäeva toetus; rahuldati ühe taotleja avaldus erakorralise toetusena seoses ootamatult majanduslikult
raskesse olukorda sattumisega ning ühel juhtumil toetust ei
määratud.
J. Liivi nim Alatskivi Keskkooli 12. klassi jaklassijuhatajate
taotlust arvestades eraldas vallavalitsus 50 eurot õpetajate
päeva korraldamiseks. Ühekordne toetus määrati ühele esmakordselt kõrgkoolis õpinguid alustnud noorele jasünnipäevatoetus kaheteistkümnele eakale vallaelanikule.
Vallavalitsus kinnitas neli toimetulekutoetuse saajat septembrikuus.
Arvestades kohalike omavalitsuste liitumist ning vajadust üle
minna ühtsele raamatupidamisele, kinnitati hinnapakkumise
tulemused vallavalitsuste infosüsteemide kaasajastamiseks.
Edukaks tunnistati Server Management OÜ pakkumus summas 4590,18 eurot.
Pärast Server Management OÜ poolt raamatupidamise
tarbeks arvutite programmide kohandamist on vajalik sisse
kanda ühinevate valdade Alatskivi valla, Kallaste linna,
Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla raamatupidamise
andmestik. Raamatupidamise sissekandmise uude viie valla
programmi pakkumises tunnistati edukaks RMP Tamme OÜ
kuumaksega 800 eurot koos käibemaksuga kolme kuu jooksul.
Vallavalitsus vaatas läbi Alatskivi valla 2017. a kolmanda
lisaeelarve eelnõu ja seletuskirja ning otsustas selle edastada
volikogule vastuvõtmiseks.
Vallavalitsus vaatas läbi Alatskivi valla eelarvestrateegia
2017–2020 ning arutas selle muutmise vajadust seoses 2016.
a esitatud rahastamistaotlusega programmi „Põhikoolivõrgu
korrastamine perioodil 2014–2020”. Otsustati muuta/täpsustada Alatskivi valla eelarvestrateegiat kuni aastani 2021 ning
edastada koos muudatustega Alatskivi valla eelarvestrateegia
2017–2021 volikogule vastuvõtmiseks.
Vallavalitsus kinnitas hinnapakkumise tulemused vallale
bussi soetamise finantseerimise liisingupakkuja leidmiseks.
Soodsaimaks osutus Danske Bank AS Eesti filiaali pakkumus.
Väljastati projekteerimistingimused J. Elkenile Alasoo külas
Orumäe kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Kiideti heaks hajaasustuse programmist rahastatud ja teostatud projekti „Vahemaa talu vana septiku eemaldamine ja uue
paigaldamine ja imbväljaku rajamine“ kohta esitatud aruanne.
Vallavalitsus vaatas läbi ning kinnitas neljakümne kuue
muudatuse tegemise Nina külas aadressandmetes, millised
olid saanud nõusoleku ka maaomanikelt.
Vallavalitsus võttis vastu korralduse MTÜ-le Alatskivi Looduskeskus 2017. a valla eelarvesse planeeritud tegevustoetuse
ülekandmiseks põhivara soetamiseks.
Ene Zirk
vallasekretär
–

–

VALLAVOLIKOGUS
Alatskivi vallavolikogu kaheksanda koosseisu viimane istung

septembril.
Volikogule oli edastatud Alatskivi valla 2017. a kolmanda lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri, kus kirjas sihitusega laekumised ja
kulud. Volikogu võttis vastu Alatskivi valla 2017. a kolmanda
toimus 22.

lisaeelarve.
Valla arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga
aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
2016. a esitati rahastamistaotlus programmi „Põhikoolivõrgu
korrastamine perioodil 2014–2020” projektile „Alatskivi kooli
rekonstrueerimine“, mis vastab Alatskivi valla arengukavale.
Esitatud projekt sai 2017. a septembrikuus tagasisideks, et tunnistati vastavaks. Arvestades nimetatud projektiga seotud suuri
rahalisi võimalikke muudatusi eelarves, vaatas vallavalitsus läbi
valla 2017-2020 eelarvestrateegia ja tegi volikogule ettepaneku
eelarvestrateegiat muuta. Nimetatud projekti elluviimisel saab
kunstide kool ruumid koolimajja ja koolimaja ruutmeetrid põhikooli õpilase kohta hakkavad vastama ajakohasele normpinnale.
Volikogu võttis vastu Alatskivi valla eelarvestrateegia 20172021.
A. Annast esitas vallavalitsusele avalduse rendilepingu pikendamiseks Lossi 3 ruumides hambaraviteenuse osutamiseks.
Hambaravikabinet valmis A. Annasti omaosalusel ja oluline on

hambaravi võimaluse pakkumine jätkuvalt piirkonnas. FIE-ga
Anu Annast sõlmitud rendilepingut pikendati viie aasta võrra.
Alatskivi vald omab Alatskivi alevikus jäätmehoolduse korraldamiseks Jäätmejaama maaüksust. Jäätmejaama maaüksus
on piisava suurusega jäätmehoolduse korraldamiseks ja ei vaja
piirneva maaüksuse lisamist. Päiksi tee 2a omanik on esitanud
avalduse selle maaüksuse erastamiseks. Piirneval ribalise iseloomuga maaüksusel asub Päiksi tee 2a kinnistu jaoks ainus
ligipääsu tagav tee. Volikogu otsustas mitte taotleda eelmärgitud
maatükki munitsipaalomandisse.
Volikogu rahuldas vallavanema avalduse temale puhkuse
vormistamiseks 9. oktoober 2017 kuni 15. oktoober 2017.
Ene Zirk
vallasekretär

Huvihariduse ja huvitegevuse uued
võimalused noortele
12. aprillil 2017 võttis riigikogu vastu noorsootöö
seaduse, erakooliseaduse

ja huvikooli seaduse muutseadus, millega loodi
alus noorte huvihariduse
ja -tegevuse riigipoolseks
täiendavaks toetamiseks, et
huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal hulgal
noortel. Toetus on määratud 7–19-aastaste noorte
süsteemse ja juhendatud
huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks
eesmärgiga suurendada
nende võimalusi omandada
teadmisi, oskusi ja hoiakuid
valitud huvialal.
Sellest toetusest on pikalt
räägitud, kuid nüüd lõpuks
saab see ka tegelikkuseks
septembris 2017 eraldati
Alatskivi vallale jooksva
aasta neljaks kuuks (sepmise

–

tember-detsember) 11
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eurot. 2018. aastal on see
summa

poole

suurem. Et

seda toetust sihtotstarbeliselt kasutada, tuli omavalitsusel koostada perioodiks
1.09.2017–31.12.2018 huvihariduse ja huvitegevuse
kava ja esitada see 1. septembriks 2017 haridus- ja
teadusministeeriumile.
Huvihariduse ja huvitegevuse kava sisaldab huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu
1. oktoobri seisuga; huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi
1. oktoobri seisuga; kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses
ja mitmekesisuses; tegevusi
kitsaskohtade lahendamiseks.
Hetkeolukord ja kitsaskohad Alatskivi vallas on
kaardistatud ning keskkooli,
kunstide kooli, noortekeskuse, vallavalitsuse ja volikogu
ühise arutelu tulemusena
kavandatud tegevused kitsaskohtade lahendamiseks.

Kabeturniir noortekeskuses.
7–19-aastaste noorte arv

Alatskivi vallas on 171,
huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arv
108 ehk 63%. Vallas tegutseb
25 erinevat huviringi.
Ühe kitsaskohana leidsime, et puudub noorteinfot
koondav veebileht ja noorte-

info jagamine toimub hooti
ning ei jõua kõigi noorteni.
Alatskivi noortekeskuse toimivale veebilehele lisatakse
noorteinfo menüü, kuhu
alla koonduvad piirkonnas

pakutavate huvitegevuste
võimalused. Tänu sellele
noorte ja nende vanemate teadlikkus piirkonnas

pakutavatest huvitegevuse
võimalustestkasvab. Veebilehte haldab MTÜ Alatskivi
Noortekeskus.
Noortekeskuse lahtioleku

kellaajad

ei vasta noorte

ootustele ning ei võimalda korraldada huviringide
tegevust noortekeskuses.
Toetuse abil pikendame
noortekeskuse lahtioleku
aega suurendades noorsootöötaja töökoormust. Noortekeskuses töötab nüüdsest
kaks noorsootöötajat ning
maja on avatud E-R kella
13-20.

FOTO: Kristin Sikk

huvi-

Lapsevanemad
tatud, et nooremad lapsed
saaksid pärast tundide lõppu enne kooli huviringe

soetab keskkool robootika
huviringi vahendid ning
peagi alustab tööd roboo-

veeta aega noortekeskuses

tikaring.

ning noored soovivad õh-

Kitsaskohana tõime
huvihariduse ja huvitegevuse kavas välja ka selle,
et Alatskivi Kunstide Koolis puuduvad paindlikud
ja erialasid integreerivad
õppevormid, mille tõttu osa
õpilasi katkestavad õpingud
või ei julge õpinguid alustada. Kasutades ära Alatskivi
Kunstide Kooli õpetajate
potentsiaali, avame lisaks
tavaõppele ka huviringid,
mille eesmärgiks on anda

on

tust

lahtiolekuaja pikenda-

mist, et pärast trenne käia
noortekeskuse jõusaalis,
lauatennist ja piljardit mängimas ning koos kokkamas.

Eesmärgiks

on tuua

lapsed

tänavalt ära ning pakkuda
neile võimalust veeta sisukalt koos sõpradega vaba
aega turvaliseskeskkonnas.
Pikem lahtiolekuaeg võimaldab noortekeskuses korraldada ka ringide tegevust.
Tööd alustavad loovusring,
kokandusring ja fotoring.
Kodutütarde ja noorkotkaste juhendajad ei ole seni
saanud töötasu. Noorte
huvi nimetatud huviringide
vastu on suur.

Juhendajate

motiveerimiseks ja nende
panuse hindamiseks maksame alates septembrist juhendajatele töötasu. Eesmärk on
pakkuda kodutütardele ja
noorkotkastele järjepidevat
ja jätkusuutlikku juhendatud tegevust.
Alatskivil puudus tehnoloogia valdkonnas pakutav

regulaarne juhendatud tege-

vus.

Riigipoolse toetusega

muusika-, kunsti- ja tantsuõpet paindlikumas õppevormis grupitundidena.
Käivitumas on bänd, pärimusansambel, vokaalansambel ja animatsiooniklubi.
Kõikide uute huviringide ja võimaluste kohta saab infot Alatskivi
noortekeskuse kodulehelt
www.alatskivinoored.webs.com
Reet Kruup
Madli Must
Alatskivi valla huvitegevuse
ja huvihariduse kava
koostamise eestvedajad

Pole käinud, pole näinud Magasiaidas saab nautida
taas uut näitust
Suur sügis on käes ja aeg
tubasteks tegevusteks. Igav
meil kindlasti ei hakka.
Oktoobrist on Magasiaidas
avatud näitus „Kaks Jüri“
põnevad ja omapärased
puutöö eksemplarid ja pildid. Kaks väga huvitavat ja
andekat meest on meile oma
tööd näitusele ja ka müügile
toonud.
Muidugi külma ilma ennetades on meil endiselt saadaval sooje sokke, kindaid,
kampsuneid ja tekke.
Kui keegi soovib üritust, sünnipäeva omapärastes ja
hubastes ruumides korraldada, siis leiame lahenduse ja
üürime välja oma näitusesaali soodsa hinna eest.
–

Vaike Pärn (vasakul) ja Ülle Kall naudivad parvesõitu Saadjärvel.
FOTO: Silvi Vaiknemets

Alatskivi naisseltsiga käime igal suvel ekskursioonil ja ikka
meie oma väikeses Eestis, kuid ometi on veel palju huviväärseid paiku, mis alles ootavad avastamist.
Seekord oli sihikul Tartu botaanikaaed laevasõit Saadjärvel
ja piknik Elistvere loomapark. Kuid päev algas tegelikult
Ülenurmel, sest saime küllakutse sealselt naisseltsilt.
Hommikusele ajale vaatamata võeti meid vastu hubase
kohvilauaga. Naisseltsi ruumis saime tutvuda mahuka käsitöönäitusega, küsida töödekohta. Oli huvitav tegijatelt kuulda,
kuidas mõni kaunis käsitöö oli tehtud-valminud. Käsitöönäitus
üllatas paljude põnevate ideedega ja samas heatasemelise
teostusega. Aitäh meie tublidele võõrustajatele!
Hommikukohvile Ülenurme naisseltsis järgnes mõnus ja
–

–

muljeterohke ekskursioonipäev.

Ülle Paap

Endiselt on muidugi avatud ka postipunkt, kus pakume
kõiki postiteenuseid. Oktoobrist alates oleme avatud E- R
9.00-16.00 ja L,P 10.00-16.00.

Külastage meid kindlasti!
Karin Kriisa
Magasiait OÜ

Alatskivi Vallaleht

Aasta õpetaja on e skujukskogu kooliperele

Õpetajaks sündinud
Eve Tammeorg ja Anne

Ala on Alatskivi keskkooli
kauaaegsed õpetajad. Hiljuti
tähistasid nad juubeleid.

Õpetaja Eve on 3. klassi klassiõpetaja. Õpetaja Anne on

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja ning 8. klassi juhataja. Kolleege intervjueeris direktor Erki Larm 3. oktoobril

4. klassi matemaatikatunnis.

Kas õpetajaamet on olnud
teie elu unistus lapsepõlvest
saadik või hakkasite selle

vastu huvi tundma hiljem?
Anne: Lapsest peale olen

pidanud õpetajaametit oma
unistuste ametiks, sest minu
ema, vanaema ja vanavanaisa
on olnud õpetajad. Mina olen
neljandat põlve õpetaja ja seetõttu olen õpetajat mänginud
juba lapsepõlves.
Eve: Mina tahtsin saada
õpetajaks alates esimesest

klassist. 8. klassi lõpus küsiti
suunamiskomisjonis, mis on
teie teine valik, juhul kui teie
algklassiõpetaja erialale sisse
ei saa. Vastasin, et tulgu või
pussnuge, aga mina sinna

saan. Ja nii saigi minust pisi-

peda õpilane.
Mitu aastat olete

õpetaja

olnud?
Eve: Kas mul läheb siis 32.
aasta? Jah. Ja kõik need aastad
Alatskivi koolis.
Anne: Kui ma 1985. aasta

jaanuaris tulin ja praegu on
2017. aasta. Seega Alatskivi
keskkoolis olen töötanud 32
aastat ja enne seda veel kaks
aastat Aravete põhikoolis.

Mida peate kõige olulisemaks kordaminekuks õpetajana kõikide nende aastate
jooksul?
Anne: Head läbisaamist las-

tega.
Eve: Täpselt, ikka head läbisaamist lastega. Olen suutnud
igas klassis distsipliini hoida.
See on kõige tähtsam.

Eve Tammeorg (vasakul) ja Anne Ala on Alatskivi keskkooli kaua egsedõpetajad.FOTO: Erki Larm

aja jooksul lapsed
muutunud?
Eve: Jaa, lapsed on muutunud rahutumaks. Nendega
peab rohkem tegelema, et neid
ohjes hoida. Nad on muutunud targemaks. See sunnib ka
õpetajat ajaga kaasas käima
ja pidevalt enesetäiendusega
tegelema.
Kas selle

Palun

on

klassi.

Anne: Minu arvates samuti,

lapsed on muutunud targemaks. Aga lapsed on ikka
lapased. Kui sina suhtud nendesse hästi, siis nemad suhtuvad ka sinusse hästi.
Mis pakub lastele Teie õpeta-

tavates ainetes kõige rohkem

huvi?
Eve: Kuna minul on pisikesed
lapsed, siis nendele meeldib,
kui õpitakse mängu abil. See
pakub õpilastele suurt huvi.
Anne: Ajaloos pakuvad huvi
igasugused muud jutud peale õpiku. Huvitavad seigad,
huvitavad faktid ja tihtipeale
küsitakse, kuidas keegi tähtis
tegelane suri. Uuritakse ka
persoonide isiklikku elu.
Eve: Väikesetele samuti, kui
sa

tood näiteid oma kooliajast

või ka elust, siis kuulatakse

uudishimuga ja tekib palju
küsimusi.

3

iseloomustage oma

Eve: 3. klassi õpilaste kohta
kehtib lause „Pioneer, kes
laulab, tantsib, mängib ja lööb
trummi!“ ehk nad teevad

kõike. Minu õpilased on sõbralikud, sportlikud ja hoolivad
üksteisest. Mul on väga hea
klass.
Anne: 8. klassis on poisse
rohkem kui tüdrukuid.Tüdrukud on kohusetundlikud, sõbralikud ja abivalmid. Poisid on
elulähedased, teadushuvilised
ja innovaatilised. Kokku moodustavad nad hästi toreda
seltskonna.
Millised on su lemmikhobid?
Eve: Söögitegemine. Minu
ema oskas juba väga hästi süüa
teha ja ma olen teda kogu aeg
imetlenud. Kui mul on mingi
mure, siis ma hakkan süüa tegema, see mõjub kui teraapia.
Minu vanemad lapsed tajuvad, et kui ma hakkan süüa
tegema, siis on emal midagi
hingel.
Anne: Minule meeldib koristada. Meeldib, kui minu
ümber on kõik hästi puhas,
korras ja n-ö nööri mööda. See
maandab vaimset pinget.

Eve: Söögitegemisel töötavad
teised meeled: lõhnad ja maitsemeel. Need teevad olemise
jälle heaks.
Kas teie puhul saab öelda, et
töö ongi teie hobi?
Eve: Ilma hobita ei saa õpetaja oma tööd teha. Kui hommikul vaatavad õpilased oma
suurte silmadega otsa, siis
muutubki tuju paremaks.
Anne: Täiesti nõus, olen
armunud ajalukku.
Missugune aastaaeg meeldib
kõige enam?
Eve: Suvi. Olen ilmselt valel
ajal sündinud. Mulle meeldib
päike, kui on 40 kraadi, ma
naudin seda. Jahe ilm teeb
mind pigem „kõigusoojaseks“.
Muutun uniseks ja loiuks.
Anne: Mina olen sügiselaps.
Meeldivad sügise värvid, rahu
ja vaikus, mis tuleb pärast
suvist rahmeldamist.
Öeldakse, et üks õnne tingi-

inimese hobi
on ühtlasi tema töö. Teil on
sellega vedanud. Mis Teid

mus on see, et

Alatskivi keskkooli 12. klassi õpilased korraldasid traditsiooniliselt õpetajate päeva
eel kooliperet kaasates aasta
õpetaja valimise. Õpilaste
arvates väärib seda tiitlit
kehalise kasvatuse õpetaja
Kristjan Kallavus: „Õpetaja
Kristjan paistab silma oma
sõbralikkuse, hea huumorimeele ja positiivse ellusuhtumisega. Ta teeb oma tööd
alati suure pühendumisega,
tema tunnid on alati mitmeFoto: Reet Kruup
kesised ja lõbusad. Abivalmiduse ja mõistvuse poolest on õpetaja Kristjan eeskujuks
kogu kooliperele.“
Kohalik kunstnik Ülle Paap valmistas aasta õpetajale
tänuks ja mälestuseks nahkehistöö. Tunnustuse andis
üle vallavanem Andu Tõrva.
AVL

Spordinädal Alatskivi koolis
23.-30. septembrini
korraldasid Eesti
Olümpiakomitee
ja ühendus Sport
Kõigile kolmandat
korda Eestis spordinädalat. Nädala
eesmärgiks oli pakkuda võimalikult
Foto: Dairi Pärn
paljudele Eesti elanikele toredaid japositiivseid liikumisega seotud kogemusi.
Traditsiooniliselt võttis sellest osa ka Alatskivi kool.
24. septembril toimusid kõikidele põhikooli klassidele
võimlemisklubi Akros poolt korraldatud õpitoad “Võimlemise ABC”. Tutvustati igapäevaelus vajalikke võimlemisoskusi, näidati ja sooritati üheskoos harjutusi ning räägiti
ohutusest võimlemisharjutuste tegemisel.
26. septembril toimus ülekooliline jooksupäev, kus alates
teisest tunnist toimusid kooli staadionil ja selle ümbruses
maastikul nii pendelteate-, lühimaa- kui ka maastikujooksu
võistlused. Võistlesid omavahel 1.-3., 4.-6. ja7.-9. klassi poisid ja tüdrukud. Võistluste parimaid autasustati medalite,
diplomite ja spordinädala meenetega. Võistluse korraldamisel olid abiks 12. klassi õpilased.
Võistluspäeva tulemustega võimalus tutvuda internetis
Alatskivi Sport kodulehel: www.alatskivisport.edicy.co

veel õnnelikuks teeb?
Eve: Kui minu pere vanemad

lapsed tulevad külla ning
jagavad minuga rõõme ja muresid. Ma saan koos olla oma
elukaaslasega. Pere on minu
jaoks tähtis.
Anne: Minule on kõige tähtsamad lapselapsed. Nad on
elu õied. Ja loomulikult oma
lapsed.
Vestluse käigus said ka õpilased küsida. Saime teada, et
õpetaja Eve soovis lapsepõlves
minna üksikule saarele, kuid
täna unistab reisist soojale
maale. Evele tuli üllatusena
teadmine, et Annele meeldib
kududa. Anne õnnenumber
on 4, sest see on tema sünnikuupäev. Samal päeval saadetikosmosesse esimene maa
tehiskaaslane Sputnik. Eve ja
Anne väärtustavad perekonda
ja koos perega reisimist.

Kristjan

Kallavus

kehalise kasvatuse õpetaja

ERASMUS+ toob kooliellu põnevust
Käesolevast

õppeaastast alus-

tab Alatskivi keskkoolis kaks
Erasmus+ strateegilise koostöö projekti: „Minds on Hands
on STEM goes on” ja „Welcome
to my Family”. Meie õpilaste
koolipäevi hakkavad rikastama põnevad tegevused nii
reaal- ja loodusainete kui ka
humanitaar-, sotsiaal- ning
oskusainete valdkonnas.

Projekt „Welcome to my Family” keskendub erinevate
rahvaste (Eesti, Itaalia, Rumeenia, Türgi) pulmakommete
tutvustamisele, kuid mitte
ainult. Projekti põhieesmärgiks
on suurendada kultuuritead-

likkust ning uurida-arendada
kogu koolipere ja kogukonna
sotsiaalseid ning ühiskondlikke
pädevusi ja hoiakuid.
Pulmakombestiku uurimine
sai projekti põhiteemaks valitud teadlikult, nii on õpilastel
tore võimalus praktiliste tegevuste kaudu teiste kultuuride
erinevaid valdkondi tundma

õppida.
Projekti esimese perioodi
jooksul tutvume pulmarõivaste
ajalooga, paneme ise rahvuslikke rõivakomplekte kokku
ning koostame tehtu põhjal eajakirja. Samuti teeme käsitööd
koos isade-emade ja vanaisa-

de-vanaemadega. Kõike oma
koolis tehtut sõidame uue aasta
hakul näitama Sitsiilasse Istituto Comprensivo di Santa Teresa
di Riva kooli, kus muuhulgas

toimub suur pulmarõivaste
esitlusõhtu, käsitöö õpitubade
päev, mida juhendavad kohalikud vanaemad. Maha män-

gitakse ka ehtne itaalia pulm.
Projekti teine etapp toob kooli
seltskonnamängud ja pulmakombestiku. Kõigis koolides
toimuvad mängude õhtud,
pulmakombestikku tutvustavad tunnid (ka Skype’i tunnid
partnerkoolidega), vaatleme lähemalt rahvakalendri tähtpäevi
ning seda, kuidas erinevatel
aastaaegadel pulmi peeti. Teise teemavaldkonna lõpetavad
õpilased 2018. aasta kevadel
Rumeenias, kus meid võõrustab Scoala Gimnaziala Curtea
kool. Seal ootab meid rahvusvaheline seltskonnamängude töötuba ja mänguõhtu, valmistame

ühistööna pulmade kalendri
ning taas peame pulmi, seekord
Rumeenia kombel.
2018. aasta sügis toob partnerkoolid Alatskivile laulu- ja
tantsupeole. Enne projektikohtumist toimuvad koolides
kohalike rahvatantsurühmade

juhendamisel õpitoad, Skype’i
vahendusel õpime selgeks ka

partnerite rahvalaule-tantse.
Pidu salvestatakse DVD-le.
Projekti viimaseks teemaks
on rahvusköök ja traditsiooniline pulmatoit. Grupitööna
uuritakse oma riigi toite, pannakse kokku pulmalaua jaoks
sobilik menüü ja õpitakse toite
valmistama. Õpitubadesse
ootame lisaks õpilastele ka vanemaid, et söögitegu lõbusam
oleks. Toiduteema lõpetuseks
külastame Türgit (Yenikoy
Ortaokulu kool), et osaleda
emade-vanaemade korraldatud

traditsioonilise toidu õpitubades ning taas kord üht pulma
lavastada.
Kahe aasta jooksul pannakse
rõhku projektipõhisele õppele
ja innovatiivsetele õpimeetoditele, mis aitavad kaasa kriitilise
mõtlemise kujundamisele. Loodame, et kultuurilise mitmekesisuse tundmaõppimine avardab meie õpilaste silmaringi
ning suurendab mõistmist ning
ühtekuuluvustunnet.
„Minds on Hands on STEM
goes on”
Meie teine projekt sündis
eelkõige murest teadus- ja
loodushariduse ebapopulaarsuse pärast. On murettekitav,
et kuigi noored väidavad, et
teaduskui selline on „huvitav”,

ja matemaatika õppimist koolis kuigi
meeldivaks. Projekti kirjutades
leidsime, et STEM-haridus
(S-science, T-technology, E-engineering, M-math) on ehk see
valdkond, mis võib olukorda
muuta. Projekti kaasatud partei pea nad loodusainete

nerkoolid hakkavad otsima

võimalusi integreeritud STEMtegevuste kooli õppekavasse
lülitamiseks.
Projekti põhieesmärk on muuta loodusainete (bioloogia,
geograafia, füüsika, keemia,
loodusõpetus) ja matemaatika
õppimine õpilaste jaoks olulisemaks, meeldivamaks ning
huvitavamaks.

Meie põhitegevused
keskenduvad järgmistele eesmärkidele:

töötada välja STEM-hariduse põhialused;
parandada õpilaste teaduslikku kirjaoskust (tekstide
mõistmine, info kasutamise
oskus jne);
parandada õpilaste suhtumist STEM-ainetesse ja valdkonnaga seotud karjäärivalikutesse;
toetada n-ö 21. sajandi
oskuste arendamist (kriitiline
mõtlemine, efektiivne probleemide lahendamine, koos•

•

•

tööoskused, kohanemisvõime
ja tööks vajalikud oskused,

initsiatiiv, kutsevalikud, suuline j kirjalik kommunikatsioon,
info hindamine ning analüüs,
uudishimu ja kujutlusvõime);
kaasata

tütarlapsi

STEM-

õppesse;
•

tekitada

õpilastes huvi elus-

looduse, ökoloogia ja looduskaitse teemade vastu;
tutvustada õpilastele teaduse olemust;
õpetada uurimuslikku
•

•

(uurimistööd ja
info töötlemine);
viia teadusõpe klassist välja
(õuesõpe, muuseumide ja
õpi tubade külastamine).
Lapsed saavad „käed külge”
õppe käigus kogeda eluslooduse praktilist uurimist, tundma
õppida ökosüsteemi toimimise
aluseid ja osaleda keskkonnaprobleemidega tegelemises.
Õppereiside käigus (Bulgaariasse, Türki, Sloveeniasse,
Portugali) plaanime külastada
muuseume, loomaaedu, veeelustiku kaitsealasid ja -parke,
teha vaatlusõpet koobastes, osaleda linnuvaatluse tunnis jm.
lähenemist
•

Lisaks eluslooduse uurimisele saavad meie õpilased end
proovile panna robootikas ning

leiutamises. Iga õppereisi üheks
osaks on „science fair” teadus-

laat, kus kõikide partnerkoolide
õpilased esitlevad kodukoolis
valmistatud põnevaid projekte,

olgu nendeks interaktiivne seedesüsteem või lausa purskav
vulkaan.
Tütarlaste jaoks on projekti
loodud teematsükkel „LEDehted ja LED-mood”. Usume,
et meie neiud suudavad oma
ainulaadsete ideedega särada.
Projekti töö on üles ehitatud
õpilas- ja probleemikesksele
õppele, kasutatakse multi- ja
interdistsiplinaarset lähenemist
ning õpetamisvõtteid.
Tulemas on põnevust täis
aastad. Kuigi projektide põhitegevused toimuvad koolis,
ei tähenda see, et koolimaja
uks kogukonnale kinni jääks.
Vastupidi! Ootame kõikide
vanemate, onude-tädide, vanaemade-vanaisade aktiivset
osalemist kõikides projektitegevustes. Täpsemalt saab
meie kooli projektidest kuulda
18. oktoobril Juhan Liivi nim.
Alatskivi Keskkoolis toimuval

lastevanemate üldkoosolekul.

ÕPETAJA Helen Paju

projektide koordinaator

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Alates

oktoobrist on Alatskivi loss

külastamiseks

avatud teisipäevast

pühapäevani kella 10.00-16.00.
Ettetellimisel on võimalikkülastamine kokku
leppida

teisteks aegadeks.

Alatskivi lossi Jõuluturg
Ootame registreeruma Jõuluturule,
mis toimub 9. detsembril kella 10.00-16.00

VI TARTUMAA VÄÄRIKATE
TERVISE-JA OHUTUSPÄEV

Alatskivi lossis.
Turule oodatakse kauplema
ning

omatehtud käsitöö

-söögi ja joogiga.

Osalustasu müüjatele on 15 eurot / 1,5 meetrit.
Kaasa tuleb võtta oma laud.

24. oktoobril 2017

Nõo spordihoones

Müügipinna broneerimine ja info: tel 5683 5544;

admin@altskiviloss.ee

Riigi statistikaameti andmetel on Eestis õlle hind aasta
jooksul kerkinud 28% võrra.

KAUA SA,
MEES, ENNAST
MÕNITADA LASED!?*

Kuidas

ise head õlut

Alatskivi vallavalitsus õnnitleb
oktoobrikuujuubilare
85 SILVIA OLEVI
80 VILLI PUNGA
80 LEILI MÄNNIK
80 ALEKSANDRA SLOBODSKAJA
75 JÜRI TILL
70 TATJANA LURICH
65 MARGARITA BOBKOVA
55 AILI ANNAST
50 ANDRES TOSSO
50 HELI MALMISTE

oktoobrikuu eakamaid sünnipäevalapsi
93 ALIIDE ERNITS
87 LIIDIA HALLIK
84 VELJO-MILJAR PLUUM
83 VÄINO PELSKA
83 VIIVI SALU
81 ANTS MAIDLA
81 NADEŽDA SIRGO

Alatskivi alevik
Torila küla
Virtsu küla
Alatskivi alevik
Kokora küla
Alasoo küla
Padakõrve küla

Palju õnne uuele vallakodanikule
ja tema vanematele!

valmistada?

Keron Koppel 29.07.2017
Rasmus Vagula 22.08.2017
Frederick Ruut 27.09.2017

Tule ja asutame Alatskivi Õlleakadeemia ja ma olen nõus jagama omi kogemusi. Kogemuste vahetamine, praktilised näited,
õlle maitsmine kõik tasuta. Tarvitseb vaid kohale tulla.
–

Laupäev, 14. oktoober kell 10 Hirveaia 4 Alatskivil.
Loomulikult on oodatud ka kõik head õlut hinnata oskavad
naisterahvad.
Kui miskit selguseta, küsi lisa 5622 2804 Ülo.

Haapsipea küla
Alatskivi alevik
Naelavere küla
Nina küla
Pusi küla
Haapsipea küla
Alatskivi alevik
Alatskivi alevik
Nina küla
Alasoo küla

*

KINO KINO KINO

OkTOObrIS TOImuVAd rAAmATukOGupäeVAd
algavad Alatskivil juba reedel, 13. oktoobril
esimese klassi tutvumishommikuga „Tere, Sipsik“
ja jätkuvad kõikide lasteaiarühmade temaatiliste

Alatskivi lossikinos
18. oktoobril
kell 14.00 ja kell 19.00 mängufilm

külaskäikudega kuu jooksul.
Enne koolivaheaega avame ühe toreda näituse noorelt
loomeinimeselt Karin Jürgensonilt, kes tutvustab õpilastele
enesväljendusvõimalusi paberi, pliiatsi ja pintsli abil.

„Maavärin“
Tavapilet 3 €, sooduspilet 2
kell 16.30 kogupere seikluslik animafilm
€

„Nukatuka metsarahvas“
Tavapilet 3

€,

soodustus suurperedele

OÜ Kroonipuu pakub Torukülas
tööd paarile tublile inimesele
Kaminapuude paKKimisel.

Tel 514 4532.

Läheme ka ise majast välja
–Alatskivi hooldekodusse,
kus loeme soovijatele ette
nii ühiselt kui individuaalselt.
Raamatuid oleme klientidele
sinna viinud juba mitu

Raamatukogus toimuvad
laenutusprogrammi
17.-27. oktoobrini
kasutaj
a
kool
itused ja
URRAM
nõustamine ettetellimisel.

aastat. Ettelugemise teenust
jäämegi püsivalt pakkuma ka

nutiseadmete

peale erialapäevade lõppu.

Halumasina

teenus mobiilse
Halumasinaga.

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

Soojuspumpade müük

ja paigaldus.

+

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

Tel 5666 3185.

Garantii.

Kutsetunnistusega
korstnapühkija
Margus Nikitkin.

Tel 505 0040
www.korstmar.ee

Traditsiooniliselt on kahel päeval laenutamas tuntud inimene.
Seekord aga pigem vastupidi 17. ja 18. oktoobril k
ella 10.30-11.30 võtab teid raamatukogus vastu meie kooli uus
direktor Erki Larm. Kõik huvilised on teretulnud !
Kohtume raamatukogus!
TOOME,
Alatskivi
ANNE
raamatukogu juhataja
–

elekTriTöid.

Teeme

Korstnapühkija
Marko Mesi
puhastab teie kodu

Tel 520 5016.

Korstnad ja

ALATSKIVI VALD MÄLESTAB
HELJO NARI TS
24.05.1922

-

9.09.2017

KütteKolded.
Vajaduse korral küttekollete
remont, akti väljastus peale
igat tööd.
tel 5805 0201.
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