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Kui Atsalama endise rahvamaja asemele rajatud 
puhkeala paari aasta eest valmis sai, tekitas see 
kohalikes elanikes positiivset elevust. Kokku 
tulles ja aru pidades leiti, et omalt poolt tuleks 
nüüd panustada sellega, et puhkeala rohkem 
kasutust leiaks. Eelmisel suvel tähistatigi lipu-
päeva, tehti jaanilõket ning puhuti elu sisse 
külalaadale. 

Kümnend tagasi tõi vanem generatsioon 
kohalike külalaste initsiatiivil keldrist ja aidast 
välja oma hoidised ja vanavara, et poistel kaup-
lemisrõõmu oleks. Rahvamaja varemete ette 

tekkis päevakeseks kenake laadaplats ning ost-
jaid jagus küllaga. Nüüd siis tundus aeg olevat 
sealmaal, et möödujaid maanteeäärsel alal taas 
peatuma meelitada. Eesmärk on seegi, et küla-
rahvast omavahel rohkem suhtlema ja koos 
tegutsema kutsuda ning valla teiste kogukon-
dadega koostööd tugevdada. 

Eelmise aasta laat andis indu jätkata. Regist-
reeriti ka kultuuriselts ning vallast saadud toe-
tuse abil soetati vajalikke vahendeid: laudu, 
pinke, toole ning vihma kaitseks telk. Eelmisel 
aastal osalenud kauplejaile tuli sel suvel lisa 
ning esinejate readki täienesid. Laadapäevast 
kokkuvõtteid tehes leidis korraldustoimkond, 
et minna saab ainult paremaks ning järgmisel 

suvel saab laat kindlasti toimuma. Õige varsti 
lepitakse juba ka toimumise kuupäevas kokku 
ning  asutakse varakult eeltööd tegema. Ühte 
meelt oldi, et see saab olema augustikuus.

Tänav, pink ja puu
Tänavune laadapäev läheb aga piirkonna kul-
tuuri- ja ajalukku veel sellegi poolest, et siis  
avati kaks pühenduspinki kohalikele kultuuri-
tegijaile – Ege Roosimägile ning Helga ja Jaan 
Survale. Viimased on ühed Atsalama segakoori 
taasloojaist, kes 1995. aastal sellele elu sisse 
puhusid. Helga alustas tööd dirigendina ning 
Jaan tegutses koorivanema ja kroonikuna. Ege 
on aga Atsalama ja Pagari kandi raudvara – 
kauaaegne kultuurielu eestvedaja ning külaelu 
hea käekäigu eest seisja. Nendele pühendatud 
lihtsate, kuid tammelaudadest pinkide paigal-
damine ning nimeliste pihlapuude istutamine 
oli selle päeva liigutavamaid hetki. 

Kohalikud rõõmustavad ka kauaoodatud ja 
vastselt valmis saanud kergliiklustee üle. Ka selle 
töö eest tänas vallavalitsus tegijaid just laadapäe-
val ning sümboolselt startisid lindi alt liikvele 
erinevate liikuritega liiklejad. Avamislindi, mis 
olid kokku sõlmitud Rajamäe ja Õunapuu talu 
daamide siidisallidest, tõstsid peade kohale val-
lavanem Tauno Võhmar ning tee-ehitaja Jaanus 
Pärnpuu. Nii saidki salamisi selle päeva märk-
sõnadeks tänav, pink ja puu. Mõistagi kostus 
kõlakastist ka sellenimeline laul kõigile kaasa-
laulmiseks ja just segakoori versioonis. 

Võib nüüd selle loo kokku võtta Virve Osila 
sõnadega, kes nimeliste pinkide omanikke 
õnnitledes soovis ka teele kestmist, pinkidele 
pidamist ja puudele kasvujõudu! Külarahvas 
loodab laadale jätku, et teise korraga kanda kin-
nitades saaks kolmaski toimuma.

Sigin-Sagin tantsijad
 Fotod: Aulis Pärnpuu
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Alutaguse valla Rannapungerja küla Pool-
saare ja Kõnnumaa kinnistute detailpla-
neeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 
13.04.2022-12.05.2022, mille jooksul esita-
sid Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja 
Ranna Korteriühistu omapoolsed ettepanekud 
ja arvamused.
Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu toimus 17.05.2022 Kauksi 
rannahoones.
Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 
vastu seisukohad esitatud ettepanekute 
osas ning detailplaneeringus tehakse 
vajalikud muudatused. Valla seisukohta-
dega ning esitatud ettepanekutega on 
võimalik tutvuda: www. alutagusevald.ee/
avalikud-valjapanekud. 

***
Alutaguse Vallavalitsus teavitab Remniku 
küla Allika tee suvilapiirkonna detail-
planeeringu eskiisi avalikustamise tule-
mustest. Eskiisi avalik väljapanek toimus 
18.07.–31.07.2022, mille jooksul laekusid 

ettepanekud/arvamused kolme kinnistu 
omanike poolt. Alutaguse Vallavalitsus võt-
tis 03.08.2022 vastu seisukohad esitatud 
ettepanekute osas ning detailplaneeringus 
tehakse vajalikud muudatused. Esitatud 
ettepanekute ning seisukohtadega saab tut-
vuda valla veebilehel www.alutagusevald.ee/
avalikud-valjapanekud. 

***
Alutaguse Vallavalitsus algatas 21.07.2022 
korraldusega nr 328 Uusküla spa-hotelli ja 
selle lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav maa-ala hõlmab Uuskülas asuvaid 
Männiku tee 5, Männiku tee 3, Männiku tee 
1, Männiku tee 25, Männiku tee 7a, Männiku 
tee 7, Männiku tee 23, Männiku tee 9, Män-
niku tee 14, Männiku tee 12, Männiku tee 10, 
Männiku tee 8, Männiku tee 6, Männiku tee 
4, Männiku tee 2, Männikäbi tee 1, Männi-
käbi tee 2, Männikäbi tee 3, Männikäbi tee 4, 
Männikäbi tee 5, Männiku tee T1, Alajaama, 
Orava tee 1, Orava tee 3, Orava tee 5, Orava 
tee 6, Orava tee 4, Orava tee 2, Linnu tee T1, 

Linnu tee T2 ja Iisaku metskond 163. Planee-
ringualale jäävad osaliselt Männiku tee T2 ja 
Kauksi- Vasknarva tee katastriüksused. Tege-
mist on valdavalt äri-või elamumaadega, mis 
on hoonestamata. Planeeritava maa-ala piir on 
algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala 
suurus on ca 10,5 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on muuta osaliselt planeeringualal asuvate 
kruntide maakasutuse sihtotstarvet, määrata 
ehitusõigus kaheksakorruselise spa-hotelli, 
majutus- ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning 
kavandada avaliku kasutusega puhkeala. 
Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üld-
planeeringuga. Võimalike uuringute tegemise 
vajadus selgub detailplaneeringu koostamise 
käigus. Koostamisest huvitatud isik on Ada-
mas Invest OÜ. 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega 
saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal 
ja Alutaguse valla veebilehel www.alutaguse-
vald.ee/algatatud. 

Detailplaneeringud
IISAKU KUNSTIDE KOOLI 

õppeaasta avaaktus toimub 
9. septembril kell 17.00 

Iisaku Gümnaasiumi aulas.

Vastuvõtt 
Iisaku Kunstide Kool  võtab vastu uusi õpilasi järg-
mistele huvialadele: kunst, tants, klaver, lõõts, kitarr, 
ukulele, plokkflööt, kannel, akordion, viiul, mandoliin, 
löökpillid, elektrooniline muusika.   

Avaldus esitada Iisaku Kunstide Kooli direktorile 
7. septembriks 2022.

Avaldusi saab esitada Arno keskkonnas. 

Pilliõpilasi võetakse vabadele kohtadele õppima aval-
duste laekumise järjekorras. Katseid ei toimu.   

Tartu mnt 62, 41101, Iisaku, Alutaguse vald, mei-
liaadress: kunstidekool@alutaguse.edu.ee

Info tel 56253358, Pille Nagel

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 alushariduse, üld-
hariduse, huvihariduse ja –tegevuse ning rahvastiku osa 
muutmise eelnõu avaliku väljapaneku ajal (16.-30.06.2022) 
esitati vallavalitsusele 8 kirjalikku ettepanekut, mis oma-
korda koosnevad rohkem kui ühest ettepanekust. Avaliku 
väljapaneku toimumise ajal esitatud ettepanekutega saab 
tutvuda valla kodulehel.

Anname teada, et Alutaguse Vallavalitsuse 28.07.2022 kor-
ralduse nr 336 kohaselt toimub arengukava eelnõu avalik 
arutelu 15.09.2022 algusega kell 18.00 Mäetaguse rahvama-
jas. Esialgselt oli planeeritud korraldada arutelu 04.08.2022, 
kuid vastu tulles volikogu liikmete soovile, muudeti arutelu 
toimumise aega.

TEADE AVANEVA 
TAOTLUSVOORU KOHTA
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti 
maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme 
rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 
2022. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3.

Meetmemahud:
M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse aren-
damine - 100 000 €
M2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turis-
misihtkohaks - 100 000 €
M3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine - 
141 990,54 €

Taotlusvoor on avatud 19.–30. september 2022 kella 
12.00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud pro-
jektitaotluste hindamistulemusi on oodata 2022. a 
novembri lõpuks. Abikõlbulik piirkond on Alutaguse 
vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avi-
nurme valdade geograafilised territooriumid.

Infopäev toimub 30.08 kell 16.00 
Iisaku Kihelkonna Muuseumi saalis. 
Lisainfo ja kontakt: www.pakmty.ee

Kogu Eestis suureneb 65+ aastaste osakaal 
ning rahvastiku vananemisega kaasneva hool-
duskoormuse ja kõrvalabi vajaduse kasv, suu-
reneb nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteet-
sete hooldusvõimaluste järele. 

Elanikkonna vananemisega kaasneb surve 
majandusele ja sotsiaalsüsteemile. Ka riiklikul 
tasandil otsitakse lahendusi, kuidas toetada 
erinevate teenustega nii hooldusvajadusega 
kui ka hoolduskoormusega inimesi ja nende 
pereliikmeid. Eakate soov on elada võimalikult 
kaua kodus, sest see on osa väärikast vana-
nemisest. Oluline on vanemaealiste inimeste 
vajaduste väljaselgitamine ja eakate kaasamine 
nende heaolu tagavate otsuste tegemisse. 
Omastehooldajatele on vaja luua võimalused 
aktiivses tööelus osalemiseks. Hoolduskoor-
must leevendavate tugiteenuste (isikliku abis-
taja teenus, tugiisikuteenus, koduabiteenus 
jms) kättesaadavust on oluline arendada kogu 
valla territooriumil. 

Arvestades rahvastikutrende suureneb 
eakate arv lähiaastatel veelgi, sest 2020. aastal 
oli 64-75 aastaseid Alutaguse vallas 46,4% rah-
vastikust. Võrreldes meeste ja naiste osakaalu, 
siis alates 60. aastast hakkab meeste osakaal 
vähenema ja 70. aastast järsult vähenema. 

Toetudes eeltoodule taotles Alutaguse 
Valla valitsus riigilt abi sotsiaalteenuste loo-
mise ja arendamise jaoks, et korraldada eri-
nevaid hoolekandeteenuseid. 

Eakate ning puudega ja psüühiliste erivaja-
dustega inimeste heaolu ja õiguste tagamiseks 
on võetud suund võimalikult kaua toetada 
inimeste iseseisvat toimetulekut toetavate 
teenuste eelisarendamisega ning hoolekande-
süsteemi paindlikumaks muutmisega tema 
enda kodus.

Projektiga püütakse arvestada terviklikku 
lähenemist inimese vajadustele, see tähendab, 
et inimese vajadusi hinnatakse võimalikult 
kõikehõlmavalt ning sellest lähtutakse ka 
meetmete, teenuste kujundamisel ja raken-
damisel, kombineerides ja seostades vajaduse 
korral hüvitisi, toetusi ja teenuseid. 

Vajadustele vastavat abi püütakse võimal-
dada võimalikult vara, et pikendada iseseis-
vat toimetulekut kodustes tingimustes ning 
vähendada seeläbi lähedaste hoolduskoor-
must. Projektiga arendatakse kodus elamist 
toetavaid teenuseid (sotsiaaltranspordi-, tugi-
isiku-, koduteenus). 

Erinevad toetavad nõustamisteenused 
nagu võlanõustamine ja psühholoogiline 

nõustamine on eelkõige mõeldud töötutele, 
toimetulekuraskustes isikutele, peredele. 

Alutaguse Vallavalitsus käivitas septembris 
2021 projekti „Toetavate sotsiaalhoolekande-
liste teenuste loomine ja arendamine Aluta-
guse vallas", millega pakub üksi elavatele või 
iseseisva toimetulekuraskustega eakatele, eri-
vajadustega inimestele, toimetulekuraskustega 
isikutele, abivajajatele koduhooldus-, tugi-
isiku-, sotsiaaltranspordi- ja nõustamisteenust, 
et läbi toetavate teenuste säilitada võimalikult 
kaua abivajajate iseseisvus, võimekus ning toe-
tada lähedaste inimeste hoolduskoormust, et 
nad saaksid naasta tööturule.

Projekti tegevusega soovitakse vähendada 
väljapoole kodu üldhooldusteenustele suu-
natavate isikute arvu ja toetada koduhool-
dusteenuste osutamisega abivajajaid nende 
endi kodus. 

Koduteenuse sihtrühm on hooldusvaja-
dusega inimesed, kellel puuduvad lähedased 
või kelle lähedase töötamise tõttu ei saa tagada 
abivajajale sotsiaalteenuseid ja kes vajavad 
elukvaliteedi säilimiseks kõrvalabi. 

Käesoleval ajal saavad koduteenust 19 
eakat/üksi elavat puudega isikut, kes vajavad 
kõrvalabi oma tavapärases elukeskkonnas. 
Neid aitavad koduhooldustöötajad. 

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse 
abivajajatele, kellel ei ole võimalik erivaja-
dusest või tervislikust seisundist tingituna 
kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduau-
tot, nt ei pääse bussile ratastooliga, liikumis- 
või nägemiskahjustuse tõttu ei saa juhtida 
sõiduvahendit. 

Sotsiaaltransportteenuse osutamisel võe-
takse hindamisel arvesse inimese tegelikke 
vajadusi ja nende abivajadust hinnatakse sot-
siaalvaldkonna hindamisinstrumendi alusel. 

Sotsiaaltransporditeenust on osutatud ligi 
90-le valla eakale või puudega isikule. Teenu-
sega on loodud abivajajatele suurem võimalus 
iseseisvaks toimetulekuks ja eneseväärikuseks. 

Tugiisiku teenusega toetatakse eriva-
jadustega inimesi jõustamise ning inimese 
suurema iseseisvuse ja omavastutusvõime 
arendamise, juhendamise ja motiveerimise 
kaudu.

Nõustamisteenuste osutamisel on kasu-
saajateks inimesed ja nende pereliikmed, 
kellel on tekkinud erinevad psühholoogili-
sed, toimetuleku -või muud raskused, mille 
minetamiseks on vaja kõrvalabi (näiteks võla-
nõustamisteenus), et lahendada, ennetada 

suuremaid probleeme. Nõustamisteenuste 
saajatele võimaldatakse emotsionaalset tuge 
ja praktilisi nõuandeid psühholoogi juures, 
et suurendada inimeste teadlikkust sellest, 
kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate 
keeruliste situatsioonidega (nt enesega, oma 
erivajadusega või hoolduskoormusega) ning 
seeläbi aidatakse kaasa inimeste elukvaliteedi 
paranemisele (sh tööelus osalemisele). 

Teenuste saamiseks tuleb pöörduda valla-
valituse sotsiaaltöötajate poole.
1. Tuleb esitada vastavasisuline avalduse/

taotluse vorm.  Kõikide teenuste  määra-
mise vajadus tehakse kindlaks abivajaduse 
hindamise abil, mille viivad läbi sotsiaal-
töötajad abivajaja kodus või vallavalitsuse 
teeninduspunktides. 

2. Koostatakse tegevuskava (koduteenuse 
osutamise tegevuste ja mahu kohta) 
ning sõlmitakse tähtajaline kodutee-
nuse leping. Koduteenust osutavad 
koduhooldustöötajad.

Koduteenuse- ja sotsiaaltransporditeenuse 
eest on teenusesaajatel ka  väike omaosaluse 
kohustus vastavalt vallavalitsuse poolt kinni-
tatud hinnakirjale.   

Projekti on oodatud kõik hoolduskoormu-
sega lähedased või toimetulekuraskustega 
valla täisealised elanikud.

Projekti rahastavad: Euroopa Liidu struk-
tuurifond ESF ja Alutaguse Vallavalitsus.

AVALIK ARUTELU

LISATEAVE:
Evi Kruzman 
projektijuht 
evi.kruzman@alutagusevald.ee
tel 5787 2775  
(nõustamisteenused, 
tugiisikuteenus)

Aita Murdsalu
koduteenuse-koordinaator
aita.murdsalu@alutagusevald.ee 
tel 5814 4909

Heli Šmigelskiene  
sotsiaaltranspordi teenuse 
koordinaator
heli.smigelskiene@alutagusevald.ee
tel 5663 8765 

Toetavate sotsiaalhoolekandeliste teenuste 
loomine ja arendamine Alutaguse vallas 
Alutaguse vallas käivitus ESF Projekt nr 2014-2020.2.02.21-0350.
Projekti kestvus 01.09.2021–31.08.2023. a.

IISAKU KUNSTIDE KOOL 
ootab oma loomingulisse kollektiivi 

kitarriõpetajat. 
Tööd on pakkuda paariks päevaks nädalas.

Kontakt: Pille Nagel tel 56253358, 56676933, 
kunstidekool@alutaguse.edu.ee
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Alutaguse 
valla ettevõtja, 
teenusepakkuja!
Alutaguse vallaelanike Facebooki grupis on vahel 
näha küsimusi, kas keegi tegeleb ühe või teise 
teenuse pakkumisega meie vallas. Sama teema on 
ka mujal jutuks tulnud. Ilmselt sõidame nii mõnigi 
kord toote või teenuse järgi kusagile kaugemale 
teadmata, et saaksime asjad aetud kodu lähedal. 
Tehke endid tarbijatele kättesaadavaks, et inimesed 
saaksid kasutada just kohalike ettevõtete teenuseid 
ja tooteid.  
Ootame infot 10. septembriks  
Palun pange kirja oma ettevõtte nimi, tegevusala, 
aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja 
kodulehe aadress (juhul kui on) ja saatke toimetuse 
aadressile: toimetus@alutagusevald.ee. 

CATERING KENE
www.cateringkene.ee 
FB-s Catering Kene
kontaktisik Airen-Anett Vaino 
tel +372 5699 3211
Pakume toitlustust ja teenindust tähtpäevadele, 
konverentsidele ja koosolekutele, korraldame kol-
lektiividele toidukoolitusi, toitlustame väliüritusi, 
rendime soovijatele nõusid ning välitelki, jäätise- ja 
jääjoogimasinat. Valmistame igapäevaselt värsket 
käsitööleiba ning ette on võimalik tellida soolaseid 
ja magusaid kringleid, kooke, torte ja pirukaid.

ARBORWORKS OÜ
www.arborworks.ee
+372 58 50 9873
info@arborworks@gmail.com
• Arborist
• Ohtlike puude langetamine ja puude hooldus
• Oksade purustamine (hake) ja äravedu
• Aiandustööd (viljapuude hooldus, hekkide 

pügamine)
• Kändude freesimine
• Lumekoristustööd katustelt
• Jääpurikate eemaldamine
• Katuse pesu survepesuriga
• Teised kõrgtööd
Samas rendime välja ka seadmeid (tõstukid, kän-
nufreesid, puiduhakkurid, B kategooria kallur auto, 
saed jne)

DEKORENT OÜ
www.dekorenteesti.ee 
+372 5693 1659
dekorenteesti@gmail.com
Peotarvikute rent. Lõbusad, maitsvad ja meeldejää-
vad elamused Teie üritusele. 
Pakume renditooteid üritusteks ja tähtpäevadeks – 
sünnipäevad, elamused mängutoas, sauna õhtud, 
aia- ja soolaleivapeod, firma üritused, babyshower 
ehk beebipidu või mõni muu meelelahutust vajav 
üritus.
Meie tootevalikust leiab pehme jäätise jäätise-
masina, jääjoogimasina, õhkbatuudi ja vee batuudi, 
peotelke ning teisi peotarvikuid. 

TMWorKs OÜ
+372 5568 7725
tonumoorast@gmail.com
• Muruniitmine ja trimmerdamine
• ATV-metsaveokäruga puitmaterjali väljavedu
• Kaeve- ja planeerimistööd

TEADE 
Mäetaguse liini nr 64 bussireisijatele

Alates 01.08.2022 on liinil nr 64 (endine liin 114) 
osalised sõiduplaani muudatused väljumisel Jõhvi 
bussijaamast E-R kell 6.15.

• Kiikla peatuses uus väljumine kell 6.47 (seni kell 
6.50) ja Kiiklast kuni Mäetaguseni kõik peatused 
läbitakse 3 minutit varem.

• Mäetaguselt uus väljumine kell 7:00 (seni kell 
7.05) ja kõik järgnevad peatused läbitakse 5-6 
minutit varem.

• Buss jõuab Jõhvi bussijaama kell 7.30 (seni kell 
7.35).

Kuidas kaitsta end rattavaraste eest? 
Palavad suvepäevad on rattavarastele magus 
aeg, sest inimesed liiguvad jalgratastega palju 
ringi ning trepikodade uksed jäetakse tihti 
pärani lahti. Toome teieni nõuanded, kuidas 
enda ratast varaste eest kaitsta. 

Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna 
menetlustalituse juhi Inna Toateri sõnul varasta-
takse kõige rohkem jalgrattaid, millele on vaba 
juurdepääs. Näiteks tänavatelt, õuealadelt ja 
hoovidest, aga ka trepikodadest ja koridoridest. 

Paraku toimub vargusi ka lukustatud garaa-
židest, keldritest ja rattahoidlatest. „Ekslikult 
arvatakse, et trepikoda on jalgratta hoidmiseks 
turvaline koht, sest uks on rauast ja fonolukk 
ees. Paraku teesklevad vargad, et on maja ela-
nikud või kellelegi külla tulemas ning pääsevad 
kergelt trepikotta sisse,” sõnas G4Si kommuni-
katsioonijuht Maxim Tuul. 

KAHTLASELE TEGEVUSELE TULEB 
PÖÖRATA TÄHELEPANU
Enamasti müüakse varastatud jalgrattaid käest 
kätte, vahel viiakse ka pandimajja. Kui inimene 
on sattunud rattavarguse ohvriks, siis tuleks selle 
kohta teha politseile avaldus. Tuule sõnul on 

politseisse pöördudes oluline teada rattaraami 
numbrit või mõnda muud olulist tundemärki, 
mille abil jalgratast tuvastada. 

„Pöörake tähelepanu igasugusele kahtlasele 
tegevusele ja teavitage 112 – iga kodaniku sek-
kumine aitab tagada turvalisust meie ümber,” 
sõnas Toater. 

„Oma ratast saab kaitsta eelkõige turva-
lise lukuga ja võimalusel panna see kohta, kus 
vargusi on raske toime panna,” soovitas Toa-
ter. Soovitatav on hoida jalgrattaid lukustatud 
keldris, kuuris, garaažis või hoiuruumis. „Kui 
selliseid võimalusi ei ole, soovitan jalgratast 
hoida korteris, mis võib küll olla tülikas, kuid 
on kindlam viis varakaitse seisukohast,” sõnas 
Toater. 

„Ka keldris olevale rattale tuleks osta sel-
line rattalukk, mille läbilõikamine on keeruline. 
Lisaks tasub keldrites ja panipaikades mõelda 
turvasüsteemidele,“ soovitas Tuul. 

Ka linnapildis on kõige parem jätta jalgratas 
spetsiaalsesse jalgrattahoidlasse, mida kaitsevad 
lukk ja videovalve. Muudes avalikes kohtades 
tuleks jälgida, et rattad ei jääks varju ning oleks 
lukustatud ning kindluse mõttes võiks pöörata 

tähelepanu videovalve olemasolule. „Praktika 
on näidanud, et U-lukud on varaste jaoks kee-
rulisemad kui teised rattalukud,” märkis Toater. 

Sel kevadel oli Balti Jaama Turu juures juh-
tum, kui G4Si turvatöötaja nägi kaameratest, 
kuidas kaks isikut üritasid varastada hoone kõr-
val lukustatud jalgratast. Turvatöötaja jooksis 
kohale ja üritas isikud kinni pidada ning hoidis 
sellega varguse ära. „See on hea näide sellest, 
et jalgratas tuleks kindlasti kinnitada korraliku 
lukuga, mille läbilõikamine võtab vargal kauem 
aega ja lisaks tasub ratas jätta sellisesse kohta, 
mis jääb mõne turvakaamera vaatevälja,” sõnas 
Tuul.

KUIDAS VEEL VARGUSI ENNETADA:  
• Tee enda rattast ja raami numbrist 

fotod ja hoia neid kindlas kohas;
• tähista ratas eritunnustega, et lihtsus-

tada ratta tuvastamist;
• rattapassi olemasolul tee ka sellest 

foto;
• kallima jalgratta puhul kaalu ratta 

kindlustamist. 
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Juulis tähistas oma 75. sünnipäeva 
armastatud õpetaja ja kolleeg 
KALVI KIVIMÄE

Kalvi Kivimäe on olnud ja on jätkuvalt Iisaku 
Gümnaasiumi raudvara. Mees, kelle muhe huu-
morimeel, viisakus ja vastutulelikkus on eeskujuks 
meile kõigile. 

Kalvi töötab Iisaku Gümnaasiumis aastast 1979. 
See aeg on olnud pikk ja teguderohke, tänaseks on 
ta kõige pikema staažiga õpetaja meie majas. Põhi-
amet on Kalvil olnud kehalise kasvatuse ja riigikaitse 
õpetuse õpetaja. Aastatel 1989–1994 on olnud ka 
kooli direktor. Kõigil, kelle õpetaja, klassijuhataja 
või kolleeg on Kalvi olnud, on meeles temaga seotud 
arvukalt humoorikaid seiku ja ütlemisi.

Tänasel päeval annab Kalvi koolis riigikaitse õpe-
tuse tunde, viib läbi lasketreeninguid ning juhen-
dab noorkotkaid. Laskering on väga populaarne 
õpilaste seas. Vembumeeste korralekutsumiseks 
piisab lausest: „Kui halvasti käitud, siis laskma ei 
saa!“. Mõjub väga hästi. Õpetaja Kalvi saadab õpi-
lasi nii riigikaitse välilaagris ja ekskursioonidel kui 
noorkotkaste õppekogunemistel.

Kolleegina on Kalvi alati sõbralik ja abivalmis. 
Lööb kaasa  ühisüritustel, on valmis lavale astuma  
nii laulu kui tantsuga. Kalvi on mees, kellega võib 
iga kell luurele minna, kellele saab kindel olla, kõik 
mis lubatud, saab ka tehtud.

Kogu koolipere soovib õpetaja Kalvile tervist 
ja õnne! Oled meie eeskuju, kelle järgi joonduda. 

Marika Valter
 

Rabaroosid alustasid 2021. aasta sügi-
sel oma 21. hooaega. Nii nagu ikka uue 
aasta alguses, nii ka seekord täpsustasime 
oma tegevuse eesmärke. Tantsija jaoks 
tähendab see ennekõike repertuaari 
ning esinemisi. Teadsime, et meid ootab 
kindlasti ees III Eesti Naiste Tantsupidu, 
Tartu talvine tantsupidu, suvine festival 
väljaspool Eestit ja kodune esinemine 
Tudulinna päeval. Aga ikka satub sekka 
üllatusi. Kevadel saime ootamatult kutse 
Ida-Virumaa rahvatantsupeole. Kuna esi-
nemine kodumaakonnas on meie jaoks 
oluline, siis võtsime kutse vastu. Väga 
meeleolukas ja samas proovide- ning 
esinemisterohke oli meie jaoks naiste 
tantsupidu Jõgeval. Hooaja viimaseks 
väljakutseks jäi 57. Europeade festival 
Klaipedas. Kuigi esialgsed plaanid olid 
seotud Horvaatia festivaliga, siis meie 
kurvastuseks ei olnud Eestist piisavalt 
huvilisi ning sõit jäi sõitmata. Õnneks 
avanes võimalus kahe aasta järel taas 
rahvusvahelisel festivalil Klaipedas esin-
dada nii Eestit kui Tudulinna. Olid väga 
tantsulised 5 päeva, millesse mahtus 
esinemine ava- ja lõppkontserdil, kaks 
tänavakontserti, rongkäik ja õhtused 
simmanid. 

Missuguseid toredaid hetki meenuta-
vad Rabaroosid lõppevast hooajast ja 
mida ootavad uuelt?

Astrid (tantsinud 7 a): „Minu jaoks on 
endiselt kõik hooajad erilised. Praegu 
pole nagu see prooviperiood enam väga 
meeleski, pigem tundub, et nii ammu 
pole tantsinud. Tantsupidu ja mui-
dugi üle pika aja jälle Europeade olid 
kindlasti selle aasta põhisündmused. 
Mõlemad natuke pingelisemad kui oleks 
tahtnud, sest suurtel esinemistel tahaks 
ikka, et kõik väga hästi õnnestuks. Kõige 
soojema tunde sellel aastal jättis mulle 
meie enda Tudulinna päev. Selle esine-
mise eel olin mingil imelikul põhjusel 
kõige rohkem ärevil. Huvitav, kuidas 
muidu nii raskesti mõistetav ja tunne-
tatav tants „Siia laotan südame", sai oma 
kodulaval järsku kuidagi selgeks, justkui 
oleks esimest korda päriselt aru saanud, 
millest see laul ja tants koos tõeliselt 
rääkisid. Oma kodu ja omad inimesed, 
on ikka kuidagi eriliselt südameläheda-
sed ja armsad. 

Rabaroosid on mulle juba märka-
matult 7 aastat olnud teise pere eest. 
Peres on ikka ühised eesmärgid, mis 
innustavad ja koos hoiavad, isegi siis 
kui argipäev on vahel närvesööv ja 
raske. Loodan, et uuel aastal jaksame ja 

tahame ikka koos pingutada, sest usun 
siiralt, et Rabaroosid on Tudulinnas 
palju rohkem kui lihtsalt tantsurühm. 
See on meie viimane tuksuv kultuuri-
süda ja ühine armastus!“

Karmen (tantsinud 21 a): „Kõige 
südantliigutavam oli Klaipeda festi-
vali avakontsert. Kuna kahel aastal 
on covidi tõttu festivalid ära jäänud, 
siis mälestati peo avamisel neid tant-
sijaid-muusikuid-lauljaid, kes oma elu 
selle haiguse tõttu kaotasid. Samuti 
ei jäänud puudutamata Ukraina sõja 
teemaga seonduv. Mitte kunagi varem 
pole avakontserdil midagi sellist tehtud. 
Olid väga emotsionaalsed hetked, kui 
Ukraina tüdrukud laulsid ning lavale 
toodi järgemööda 3 lippu: must, mis 
sümboliseeris hirmu; valge – lootust 
ning Europeade lipp – ühtsust. Koos 
oleme tugevad!

Kui tervis vastu peab, siis tahaks 
ikka vähemalt 15 aastat veel tantsida!“

Eha (rühma juhendaja 21 a): „Raba-
rooside tantsija lustib nii talvisel tant-
supeol kui ka suvistel pidudel. Aegsasti 
planeeritud üritusele oleme püüdnud 
ikka oma esinemisega kaasa aidata. 
Sisemise rõõmu ja lustiga tantsime oma 
kodupublikule ning juba kaheteistküm-
nendat korda oleme viinud eesti rahva-
tantsu ja kaunid Tudulinna rahvariided 
imetlemiseks Euroopa rahvastele erine-
vate maade folkloorifestivalidel.

Meie rühma hoiab koos ühistege-
mise rõõm ja üksteisega arvestamine. 
Iga tantsija annab endast parima rühma 
ettevõtmistesse, iga tantsija on rühmas 
oluline ja hoitud. Ühiselt seatakse ees-
märke, leitakse probleemidele lahen-
dusi, tuntakse rõõmu kaaslaste kor-
daminekuist. Ka proovides tekkinud 
pingeid maandab mõnus huumor, 
naer ja sõbralik aasimine. Vanusel pole 
tähtsust, kui hinges on tantsurõõm - 
emad ja tütred sobivad kenasti ühte 
kollektiivi tantsima. Rabaroosidel on 

oma hingehoidja – meie Marika, kelle 
väsimatu töö on kujundanud rühma 
näo. Rühmavanemana on ta otsinud 
rahastust nii rahvarõivastele, ühtsetele 
prooviriietele ja väljasõitudele, koordi-
neerinud esinemisi ja proovide aegu. 
Tema täpsus ja kohusetunne väärib 
lugupidamist. Alutaguse vallale tänu 
meie rahalise toetuse eest.”

Karit Tuusula (tantsinud 5 a): „See 
hooaeg läks väga kiirelt. Enamus ener-
giat läks naiste tantsupeo tantsude 
õppimiseks, kuid esineda nendega 
oli imeline! Parim hooaja üllatus oli 
Europeadele minek – see tõi suvesse 
tõsise ootuse ja elevuse, lõpuks välis-
maale esinema! Tore oli end näidata 
ka Kohtla-Järvel tantsupäeval, see oli 
justkui ettevalmistus naiste tantsupeoks. 
Õnneks sel hooaeg covid meid väga ei 
häirinud – saime teha ikkagi regulaarselt 
proove, mitte nagu paaril eelneval aastal. 
Hooajale tagasi vaadates oli vahepeal 
tunne, et mõnda tantsu küll selgeks ei 
saa, aga näe, kanged naised oleme ja 
saame kõigega hakkama! Uuelt hooajalt 
ootan rohkelt esinemisi, just kohalikel 
üritustel.”

Marika (tantsija ja rühmavanem 21 a): 
„Minu jaoks on olnud kõik tantsimised 
kui pidupäevad. Ja seda ennekõike meie 
rühma pärast. Ilmselt selle ühise ener-
gia pärast, mis selline koos tantsimine 
ja tegutsemine annab. Me oleme nagu 
vana abielupaar, kes aeg-ajalt ühist keelt 
ei leia, kuid leppides ikka teineteisest 
rõõmu tunneb. Armastus liidab. Armas-
tus tantsu ja selle vastu, mida ühiselt 
tegutsedes korda võib saata. Olen äär-
miselt uhke Rabarooside üle. Olgu ajad 
missugused tahes, Rabarooside jalg ei 
värise! Rabaroosid tulevad väga suure 
rõõmuga tantsima, aga kutse peab 
meieni jõudma varakult. Väga keeru-
line on kokku saada 12 või 10 tantsijat 
paar nädalat enne esinemist. Siinkohal 
teeksin üleskutse kõikidele Alutaguse 
valla isetegevuskollektiividele. Kui uue 
hooaja alguses plaane teete, siis kind-
lasti arvestage sinna sisse suvine rah-
vusvaheline festival. Kuna Rabaroosid 
on sellistel festivalidel käinud juba 12 
aastat, siis oleme rõõmuga nõus abis-
tama ja soovitusi jagama. Ilusat suve 
lõppu ja tegusat uut hooaega!“

Õpetaja Kalvi Kivimäe, 
lubage pöörduda!

Iisaku Gümnaasiumi õpetajad oktoobris 2020 reastunud töötamise staaži järgi. 
Kuna õpetaja Stoljarova on väljateenitud puhkusel, on õpetaja Kalvi tänaseks kõige staažikam õpetaja. Foto Külli Guljavin

Rabarooside tegus hooaeg

Klaipeda rongkäik. Fotod Rabarooside erakogust

Tartu talvine tantsupidu
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Foto: Auli Isakar

Merle Pikhoff
toimetaja

 

Kuidas osutus valituks Mäetaguse kirvehall? 
Kuidas teil üldse mängupaikade valimine käib, 
on see geograafiline või mõni muu põhjus, mis 
ühe või teise koha kasuks paneb otsustama? 
Kuna ma ise olen Narva Vaba Lava juht, siis 
loomulikult on mul olnud mõttes ka Ida-Virumaal 
suveteatrit teha. Ka repertuaari on Narva ja Ida-
Virumaa teemad seoses minu tihedama seotusega 
Narva Vaba Lavaga sattunud üha tihedamalt. 
Võib meenutada Julia Augi lavastusi ja ka isikuid 
(Georg Ots, Juri Lotman) kajastavaid lavastusi, 
mis kõnetaks nii eesti- kui ka venekeelseid Ida-
Virumaa elanikke. Samas, ega Ida-Virumaal naljalt 
suveteatrit ei juleta teha. Gerli Romanovitš meenub 
ainukesena, kes seda siin põhiliselt Rakvere Teatri 
ja Tuuleveski näitlejatega teinud. „Diktaator, 
naljamees ja liiderdaja“ teema on ka natuke Ida-
Virumaaga seotud ja sellepärast saigi sel suvel siia 

lõpuks tuldud. Alguses plaanisime Pagari aita, aga 
seal ei jõutud ettevalmistustega valmis kuna vald 
kärpis remondi eelarvet ja sealt siis soovitatigi juba 
kirvehalli Mäetagusel.

Kas valik õigustas end? Kas publikuhuvi oli piisav? 
Kuidas saate võrrelda külastatavust Mäetagusel ja 
mõnes muus paigas? 
Olen üle Eesti olnud rohkem kui kümne mängupaiga 
algataja ja eks esimene suvi on ikka rohkem 
sissetöötamine. Et rahvas harjuks, on vaja mitu 

suve. Võib- olla kohe hakkas hästi tööle Viinistu, 
aga siis olid ka teised ajad ja teised lavastused. Seega 
esimene suvi oli raske, vast järgmine on lihtsam. Sel 
suvel mängime veel Tõstamaal ja seal tegime esimese 
lavastuse juba aastal 2011 ja loomulikult on seal 
poole rohkem publikut. Samas pole Tõstamaalt 
ka Pärnu kaugel ja paljud puhkajad sõidavad 
heameelega õhtuks see 50 kilomeetrit, et nautida 
teatrit ja külastada ilusat mõisa. Ka Ida-Virumaa on 
tegelikult väga ilus ja siin on palju huvitavaid kohti, 
mida külastada. 

Rahvas tahtvat ju tsirkust ja leiba, R.A.A.A.M.- i 
etendusel saab muiata küll, aga samas sunnib  see 
ka mõtlema. Kuidas tundub, kas publik on selleks 
rõõmsal suveajal valmis? 
R .A.A.A.M.- il on 22 aastaga tekkinud juba 
oma publik. Võibolla jah Ida-Virumaal teatakse 
R.A.A.A.M.-i vähem, aga heameelt tegigi see, et 
nägin Mäetagusel ka Tartu ja Tallinna inimesi. Nagu 
juba teatrilegend Tovstonogov ütles, et kui lavastuses 
inimesed ei saa mõned korrad naerda on tegu 
ebaõnnestunud lavastusega. Seega hea lavastus on 
nagu elu, kus lõbusust väärtustab kurbus. Tragöödia 
on see, kui halvasti läheb sinuga ja komöödia on see, 
kui halvasti läheb kellegi teisega.

Kas on loota, et ka järgmisel suvel siiakanti tulete? 
Plaane pole veel teinud aga eks peaks muidugi 
järjepidavuse huvides jätkama. Keerulisemates 
kohtades võtab see publiku harjumus aega paar 
aastat. Loomulikult oleks abiks valla tugi, sest tühja 
kohta suveteater üles ehitada, millega on seotud 
paarkümmend inimest, on ilma toeta keeruline. Eks 
kokkuvõtete aeg on ees ja selle pealt teeme otsuse.

Jonathan Habakukk
 

Mõned päevad enne uue kooliaasta 
algust lustivad Iisaku laululaval noored 
räpparid koos tuntud artistidega

27. augustil kell 15–21 leiab Iisaku 
laululaval aset NORF’22 ehk Noorte 
oma räpifestival. NORF sai Iisaku noorte 
eestvedamisel alguse juba eelmisel aas-
tal. Kui siis astusid laval üles kohalikud 
räpparid ning tegu oli väikese noorte-
peoga, siis sellel aastal kandideerisid 
festivali lavale noored räpparid üle Eesti 
ning festival on kasvanud oluliselt suure-
maks. Kandideerida tuli omaloominguga 
ning festivalile valiti esinema neist 8 sil-
mapaistvamat. Loomulikult on laval ka 
Iisaku Gümnaasiumi praegused ja endi-
sed räpparid. Sel aastal esitavad festivali 
laval omaloomingut järgmised artistid:

Lilkeemik, MC Arual, Archik, Liska, 
Minitšenko/Kessu/Post, Young Taavi, 
Yung Sassua, Geto Sweat, Diamond 
Lake, yonsu, Ott Muttika.

Lisaks noortele esinevad tänavusel 
festivalil ka sellised üle Eesti tuntud 
artistid nagu Clicherik & Mäx ning 
HELEZA. Artistide esinemistevahelise 
aja täidab muusikaga DJ Sigmar Muuga 
ning päeva juhib alati lahe ja meeleolu-
kas näitleja Kristjan Lüüs. Avatud on 
puhvetid.

Et noorte räpipidu toimuda saaks, 
siis on festivalile õla alla pannud Peipsi-
veere programm (rahandusministee-
rium), Kohaliku Omaalgatuse Prog-
ramm, Eesti Kultuurkapital, Alutaguse 
Vallavalitsus, Sportos OÜ, Aura (A. Le 
Coq Eesti).

Niisiis, suvi hakkab küll läbi saama, 
aga suve ägedaim pidu on veel ees! Ole 
27. augustil kindlasti kohal ja teeme 
üheskoos ühe ägeda suvelõpu möllu. 
Ootame muusikapidu nautima nii 
noori kui vanemaid huvilisi, külastajaid 
on oodata üle Eesti kuni Kuressaareni 
välja. Ja mis kõige olulisem, kõigile Alu-
taguse valla kooliõpilastele on NORF’22 
sissepääs tasuta! 

Rõõmus muusika 
teatrilaval
21. septembril on Iisaku rahvamajja oodatud kõik rõõmsa 
muusika austajad, kus etendub Rakvere Teatri kontsert-
lavastus „Lihtsalt, rõõmuks”.
Lavastus on sündinud laulvate näitlejate soovist pakkuda 
publikule ühte üdini rõõmsat ja mõnusat õhtut. Kontsertla-
vastuses kõlavad näitlejate välja valitud lemmiklood, nii Eesti 
estraadiklassikast, poplugudest kui ka maailmaparemikust – 
Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. 
Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ja viivad 
kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele.
„Lihtsalt, rõõmuks” räägib sõprusest, meeste ja naiste vahelis-
test suhetest, mõistmisest ja mittemõistmisest, koostegemise 
rõõmust. Laval on viis meest ja üks naine (Silja Miks, Margus 
Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa 
(külalisena) ja Teno Kongi (külalisena).

Teater R.A.A.A.M. Mäetagusel
Teadupärast on teatrikuu märts, aga võiks öelda, et meie valla inimestele oli selleks tänavu juuli.  
Nimelt oli Teater R.A.A.A.M. valinud üheks suviseks mängupaigaks Mäetaguse kirvehalli. 
Mängiti kolme lavastust, millest üks lausa esietendus Mäetagusel. Teatrisõbrale oli see suur 
kiusatus, millele ei õnnestunudki vastu hakata. Seega vaatasin ära kõik kolm lavastust: „Praegu 
pole aeg armastamiseks“, „Läbi kõigi elude ma otsin sind…“, „Diktaator, naljamees ja liiderdaja“. 
Olid meeldejäävad teatriõhtud, kõik kolm. Laval suurepärased näitlejad Kristo Viiding, Mari 
Liis Lill, Martin Kõiv, Ott Kartau, Harriet Toompere, Tõnn Lamp, Jane Napp, Piret Krumm, 
Kristjan Sarv, Elina Reinold. Ja see kõik toodi koju kätte! 
Aga siinkohal ei ole mul plaanis üldsegi mitte teatrianalüüs vaid uurin hoopis teatrijuht Märt 
Meose käest, kuidas teater just meie kanti sattus ja kuidas jäädi rahule. 

Foto: Kalev Lilleorg

NORF’ 22

Eelmise aasta NORF'21 esinenud DJ Siimi. Fotod Pildigram
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Lii Roosa

3.–6. juulini toimus meie piirkonna koolide 
4.–6. klasside laste laager suurepärases laagrikomp-
leksis Karjamaa külas. Laagris osalesid noored 
Illuka, Mäetaguse, Iisaku ja Avinurme koolidest, 
kokku 60 last. Laager oli nutivaba, vanematel oli 
võimalus laste tegevust laagris jälgida läbi jooksvalt 
täieneva pildigalerii. 

Võeti mõõtu erinevates sport- ja meeskonna-
mängudes, prooviti kätt kastitorni ronimises, mulli-
pallides, inimjalgpallis. Proovida sai aerusurfi ja aja-
loolisi viskerelvi. Meisterdati, matkati ja valmistati 
pulgakooke. Toimus lõkke- ja saunaõhtu, vaadati 
filmi ning esineti etluskavadega. Mõõtu võeti ka 
tubade koristamises ja punkte korjati rivistuskiiru-
ses. Valisime ka pop-poisid ja pop-tüdrukud ning 
pidasime maha suure lõpupeo. 

Eriline kummardus meie superjuhendajate 
ees, on hea teha nii vastutusrikast noorteprojekti, 
kui on selline suurepärane meeskond! Super 
tänu unustamatule ja suurepärasele kokk Jürile! 
Täname kõiki abistajaid: Priit Käen ja Spordiklubi 
BC Karja maa, Ailar Sarapuu ja Baltibuss, Janar 
Aleksandrov ja Mõlasurf, Meelis Pällo ja ajaloo-
liste viskerelvade klubi Silex, Gert Tisler ja Kauksi 
Telklaager, OÜ Elamusmängud. 

Järgmine laager toimub suvel 2023. 
Ilusat jätkuvat suve soovib 

kogu laagri meeskond.

Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor

Eesti Kunstikoolide Liidul on tavaks 
korraldada suviti maalilaagreid. Vara-
sematel aastatel on loodusest inspi-
reeritud teoseid loodud Läänemaal 
mereäärses Topu puhkemajas ja 
Võrumaal Suure Munamäe külje all 
Vaskna turismitalus. Tänavu võõrustas 
laagrilisi Peipsi ääres Karjamaa külas 
asuv Männi puhkebaas. Kuna Iisaku 
Kunstide Kool on samuti liidu liige 
ning Peipsi ju meie kodujärv, jäi kor-
raldamise au meie kanda.

18.–22. juunini oli Männi puhke-
baas koduks 28 õpetajale-kunstnikule. 
Osavõtjaid oli üle Eesti. Kaugematest 
punktidest võib nimetada Pärnut, 
Haapsalut, Hiiumaad; Tallinnast ja 
Tartust rääkimata. Aga tuldi ka meie 
maakonnast Kohtla-Järvelt ja Aht-
mest, neil oli võimalus kunsti kõrval 
ka tublisti eesti keelt harjutada. 

Kuigi koos olid professionaalid, 
olid meilgi laagris juhendajad: EKA 
õppejõud Kadri Kangilaski ja skulptor 
Leena Kuutma, kes jagasid ülesandeid 
ja juhtisid õhtuti tööde arutelu. Ühine 
loomine ja arutlemine oli igal juhul 
põnev ja kindlasti arendav. Kunsti-
aladel on ju võimalus aina edasi are-
neda ja järjest paremaks saada. Nagu 
maalikunstnik ja Laagri Huvialakooli 
õpetaja Keiu Kuresaar kenasti ütles, 
õpetaja peab täitma oma tassi, et olla 

sügisel valmis jällegi laste tassidesse 
tarkusi jagama. Samas oli ka huvitav 
panna ennast õpilase rolli ja märgata 
sedagi, kuidas osa õpetaja antud juhi-
seid kõrvust mööda läheb. Sest juba 
hakkas mõte liikuma, juba hakkasin 
mõtlema, kuidas ma teen. Pärast jäi 
üle ainult imestada, miks teistel on 
töödes piirdutud pigem ühe värviga 
ja miks minu tööd on värvirõõmsad. 
Eks ikka selle pärast, et selleks ajaks, 
kui jutt värvideni jõudis, oli pea juba 
oma mõtteid täis. Lastega läheb ju tun-
nis tihtipeale samamoodi. Õnneks on 
kunsti tehes olulisem ikka tulemus ja 
isikupära kui pingeline juhiste jälgi-
mine – ega tuimi käsutäitjaid ei olegi 
ju vaja kasvatada.

Kuna õpetajal peab olema lai 
silma ring, tegime ka väljasõidu ümb-
ruskonda. Külastasime Alutaguse rah-
vuspargi külastuskeskust Kauksis, kus 
saab näha suurepärast filmi kohalikust 
kultuurist ja loodusest (soovitan väga, 
kes ei ole veel vaadanud, võin kinni-
tada, et külalised olid vaimustatud) ja 
Kauksi randa. Loomulikult astusime 
läbi Iisaku Kunstide Koolist, Iisaku 
muuseumist ja rahvamajast. Küla-
lised said muu hulgas näha eelmise 
aasta laagri tööde näitust ning meie 
kunstide kooli õpilastööde näitust. 
Julgemad ronisid ka vaatetorni. Edasi 
viis reis Kuremäe kloostrisse ja Vask-
narva linnuse õuele. Muuhulgas saime 
teada, et see, mis meile tavaline ja iga-
päevane on mujalt tulijale eksootiline. 

No mida erilist selles rääbises siis ikka 
on ja eks kloostris ole ju ka käidud. 
Et Ida-Virumaa lõunaosa on kauni 
loodusega ja siin kõlab valdavalt eesti 
keel, et Iisakus on armas Dello koh-
vik ja suurepärane muuseum, et tei-
selpool jõge paistabki Venemaa oma 
sümboolselt räbaldunud hiigellipuga.

Laagri lõpetasime valminud tööde 
näitusega, mis leidsid koha puhke baasi 
õuel. Iga kunstnik pani oma tööd välja 
võimalikult läbimõeldult ja püüdis 
leida parima viisi nende eksponeeri-
miseks. Näitus sai uhke ja emotsioon 
sellest soojendab veel kaua hinge. 

Kunstikoolide Liidu esimees 
Kristel Kallau võttis oma laagri mäles-
tused FB seinal tabavalt kokku. Jagan 
neid ka lehelugejatele. Kristel Kallau: 
„Igasuvine Eesti Kunstikoolide Liidu 
maali laager on kui pöörane, palaviku-
line, meditatiivne rännak kosmosesse. 
Üks asi on saada endale võimalus viis 
päeva selles voos olla ja teine asi on 
kogeda seda inimestevaheliste ener-
giate ja „uute süsteemide” tekkimist. 
Aitäh Pille Nagel organiseerimast. 
Aitäh Kadri Kangilaski ja Leena 
Kuutma, et juhendasite nii, et sain 
„omi radu” käia. Aitäh Tiina Kesküla, 
Kristel Pajos ja Julia Toots, et olite 
toredad toakaaslased ja kannatasite 
välja, kui mu maalimine öösse läks 
ja lamp veel põles või kui ma vihane 
olin, sest sadas, oli äike, ma ei saanud 
väljas maalida ja ma porisesin ja kõigi 
muude pisiasjade eest.”

Kunstiõpetajate 
maalilaager Peipsi ääres

LAPSED LAAGERDASID KARJAMAAL

Installatsioon „Piiri peal". Foto Kristel Kallau Iisaku Kunstide Kooli õpetaja Kaja Tina 
oma töid esitlemas. Foto Pille Nagel

Maalilaagri seltskond. Foto Maret Kuura

Fotod Lii Roosa
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„Tagavälja talu külastas sel korral üle 800 inimese. 
Külalisi oli ka Soomest, Saksamaalt ja Ukrainast. 
Avatud oli talukohvik, ise sai proovida lõnga ket-
ramist vokiga, tutvuda loomadega, jalutada aias 
ja nautida muusikalist programmi. Kõige popu-
laarsemaks osutus laste seas sõit meie poni Bril-
jandiga. Lastele oli avatud ka lastekohvik, mida 
pidasid samuti lapsed. Õnneloosis võitis iga pilet 
ja koju võis viia näiteks koti kartulit või värsked 
kanamunad. 

Üks eriti tore küsimus tuli külastajatelt ka, kes 
uurisid, kas lehmal on sarved kõrvadest eespool 
või vastupidi kõrvad sarvedest eespool. Mõtle-
misainet kohe."

Riine ja Vilve Niine 
Tagavälja talu

Avatud talude päev 2022
Kaheksas üle-eestiline avatud talude päev toimus tänavu 23.–24. juulil. 

Sel aastal osales rekordiliselt 313 talu ja nende hulgas mõned ka Alutaguse vallast: 
Aia talu, Alutaguse juust OÜ, Lammas ja Roos, 

Lampe talu, Pärnaõue Pereresto ja Tagavälja talu. 

„Iga sarnane ettevõtmine on väga suur töö ja 
panustamine. Ühel aastal oli Rannapungerjal 4 
talu avatud. Meie olime seekord neljandat aastat 
järjest, aga ainukesed. Uskumatu kui väike ikka 
Eesti on – meie tegemisi on alati mõjutanud samal 
päeval toimunud suurüritused. 

Ikka rõhutatakse, et talu tähendab üksnes 
looma- või taimekasvatust, aga olen siinkohal eri-
arvamusel. Meie peame oma asjaks just kohalike 
toidutraditsioonide tutvustamist. Kõlavaim neist 
vast soolatud rääbis. Muidugi kuuluvad meie talu 
juurde ka näitused ja tänavu näitusega haakuv 
pärandipäev.“

Pille Põld 
Pärnaõue talu perenaine

„Alutaguse juust oli avatud ainult pühapäeval. 
Külastajatele näitasime tootmist ja rääkisime 

juurde kuidas ja mis teeme.
Avatud oli kohvik, kus lisaks juba traditsioonili-

sele seljankale pakkusime seekord ka pehmet jää-
tist. Nagu viimastel aastatel kombeks, siis kohvikut 
veab õde Kaie oma perega. Seekord küpsetasid 
ja teenisid taskuraha ka õe ja venna lapsed, igati 
kasulik kogemus.

Lisaks oma vineerist lehmadele tõime vaata-
miseks ka mõne kana (ilmselt kõige populaarse-
mad meie talus seekord). Lisaks oli oma telgiga 
meie hoovis ka Iisaku muuseum näitusega „Pulli 
pärast", avatud oli töötuba ja toimusid võistlused. 

Peale lõunat esinesid meile Eesti Rahva Muu-
seumi teadurid Anu Kannike ja Anu Järs ettekan-
dega „Juust – kas oma või võõras Eesti toidukul-
tuuris". Loeng oli 1,5 tundi ja väga,  väga põnev, 
isegi väike vihmasabin ei seganud. 

Külastajaid käis u 500, väga palju oli uusi 
inimesi, kes polnud meie ettevõttest kuulnudki. 
Palju oli ka ukrainlasi ja külastajaid Narvast.“ 

Triinu Arm
Alutaguse juust OÜ

„Ettevalmistused algasid juba kevadel, enne kui 
registreerusime.  Oli vaja kokku leppida mees-
konnaga, abis olid nii oma pere kui ka sõbranna 
ja sugulased Viljandist. Meie osalesime ainult 
pühapäeval. 

Seekord otsustasime keskenduda loomadele, 
oma talu toodete müügile ja peredele suunatud 
tegevustele. Lisaks oli võimalus tutvuda Eestis 
elavate putukatega, väljas oli näitus perenaise 
putukakogust. Kodukohvikus pakkusime erine-
vaid veise lihatooteid (vorstid, vinnutatud liha, 
hakkliha, maksapasteet), koogikesi, omatehtud 
leiba. Kohapeal sai süüa ka seljankat ja praadi 
veisegrillvorstiga. 

Külalisi oli igast Eesti piirkonnast, kõige kau-
gemad külalised olid Saksamaalt ja Hollandist.

Meeskond oli kohal juba laupäeval, et viima-
sed ettevalmistused pühapäevaks teha. Öö jäi 
kõigile lühikeseks. Viimased leivad tulid ahjust 
öösel kell 3 ja hommikul kell 7 oli juba äratus. 
Kell 10.30 oli kogu meeskond valmis esimeste 
külaliste saabumiseks. Kõige rohkem pakkusid 
huvi ikka loomad, keda vaatama ja söötma tuldi. 
Meil oli varutud saia ja leiba, et külastajad saaksid 
ise loomi toita. 

Oleme tänulikud kõikidele abilistele ja 
külastajatele.“

Heldi Aia 
Aia talu perenaine

Anne Nurgamaa Eesti Looduskaitse Seltsist 
rannakalanduse tavadest Peipsi Põhjarannikul. 
Foto Triin Musting

Epp Tamm Eesti Rahvakultuuri Keskus 
elava kultuuripärandi spetsialist vaimsest 
kultuuripärandist. Foto Triin Musting

Kiikla külateatri dokumentaaletendus Rääbise soolamine Rannapungeraja külas.
Foto Triin Musting

Alutaguse juust OÜ. Foto Külli Lahtmaa

Aia talus. Foto Karin Aasna Tagavälja talus. Foto Margit Kurvits

Fotod Lii Roosa
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День 
погружения
Николай ПАВЛЕНКО,
литератор, переводчик  

К астрологии одни относятся с почтительным ува-
жением, а другие посмеиваются над первыми. 

Однако относительно меня в одном астрология 
попала в точку: я, рожденный под знаком Рыбы, 
испытываю блаженство, когда мое тело погружа-
ется в воду. Не трудно догадаться, что наиболь-
шее наслаждение доставляет это процесс в море, 
поскольку морская вода, говорят, обладает каки-
ми-то целебными свойствами, каких нет в обычной 
пресной воде.

Нынешнее лето удалось, грех жаловаться,- 
солнце нас часто балует, дождик нет-нет, да польет 
исстрадавшуюся почву, но… Для меня большая 
часть лета прошла бездарно. В смысле получания 
наслаждений, то есть погружения тела в водоем. 
Более полугода был вынужден проходить процедуры 
для лечения ноги, а каждая процедура заканчивалась 
наложением бинтов. С забинтованной ногой, понят-
ное дело, в воду не пойдешь. Когда освободился от 
бинтов, то нагрянули срочные дела, которые никак 
было не отложить.

И вот это день настал! 9 августа, минуя промежу-
точную стадию в виде прудов и озер, я погрузил-таки 
свое тело в морское пространство! Да, был труден 
путь до того места, где вода была по пояс, и обрат-
ный путь тоже. Но несколько минут, проведенные 
в морской воде, стоили этих трудов. Как иногда так 
мало нужно для счастья!

Я ВАМ ПИШУ …

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ 
ТУРА ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВ
НКО „Peipsi-Alutaguse Koostöökoda» («Палата 
сотрудничества Чудское озеро - Алутагузе») в 
рамках программы Leader (развитие сельской 
жизни в Эстонии 2014-2020) прием ходатайств на 
проведение мероприятий М1, М2 и М3 в рамках 
программы 2022 года.
Объемы мероприятий:
М1 — развитие предпринимательства, базирую-
щегося на местных ресурсах – 100 000 евро
М2 — развитие качественной туристической 
сферы Причудья – 100 000 евро
М3 — развитие и активизация общественной 
жизни – 141 990,54 евро.
Тур подачи ходатайств открыт 19-30 сентября 
2022 года до 12.00 (подача ходатайств через 
e- PRIA) и оценку поданным ходатайствам следует 
ожидать в конце ноября 2022 года. Помощь пред-
назначается для волости Алутагузе и географи-
ческих территорий Лохусуу и Авинурме волости 
Муствеэ, ранее входивших в состав Алутагузе.
Инфодень проводится 30.08 в 16:00 зале Ийза-
куского краеведческого музея.
Дополнительная информация и контакт: 
www.pakmty.ee

Во всей Эстонии растет доля людей в воз-
расте 65+ и в этой связи возрастает нагрузка 
на учреждения социальной опеки, увеличи-
вает потребность в оказании качественных 
услуг. Все это оказывает воздействие на эко-
номику и систему социальной опеки. 

И на государственном уровне идет поиск 
решений, как лучше обеспечить достойную 
старость пожилым людям и членам их семей. 
Пожилые люди хотят как можно дольше жить 
у себя дома, это является частью достойной 
старости. Важно определить потребности 
пожилых людей и привлекать их к принятию 
решений по обеспечению их благополучия.

Тем, кто осуществляет опеку за своими 
близкими, необходимо создание условий для 
их участия в трудовой жизни. Для снижения 
нагрузки необходимо на всей территории 
волости развивать сеть опорных услуг (пер-
сональный помощник, создание соответству-
ющей системы, оказание помощи на дому и 
т.д.).

Рост числа пожилых людей будет продол-
жаться и в предстоящие годы. Так в 2020 году 
люди в возрасте 64-75 лет составляли 46,4% 
населения волости Алутагузе. Доля мужчин в 
возрасте после 60, а особенно после 70 начи-
нает резко уменьшаться. Сейчас доля мужчин 
и женщин соответственно 3,29 % и 5,75%.

На основании сказанного выше Алутагу-
зеское волостное управление просит у госу-
дарства помощи в деле создания и развития 
системы социальной опеки.

В целях обеспечения благополучия и 
прав пожилых людей, лиц с инвалидностью 
и особыми психическими потребностями, 
взят курс на поддержку их продолжитель-
ной и самостоятельной жизни путем прио-
ритетного развития более гибкой системы 
социального обеспечения.

Проектом предпринимается попытка 
целостного подхода к человеческим потреб-
ностям, что также является основой для раз-
работки и реализации комплекса мер и услуг.

Проект развивает предоставление услуг, 
поддерживающих проживание дома (соци-
альный транспорт, помощник, служба на 
дому).

Различные вспомогательные консультаци-
онные услуги, такие как консультирование по 
долгам и психологическое консультирование, 
в первую очередь предназначены для безра-
ботных, для людей и семей, испытывающих 
материальные трудности.

Стартовавший в сентябре 2021 года в Алута-
гузеской волости проект „Создание и разви-
тие вспомогательных служб социального 

обеспечения в Алутагузеской волости» 
предлагает уход на дому, помощь опорного 
лица, социальный транспорт и консульта-
ционные услуги пожилым людям, которые 
живут одни или испытывают трудности в 
самообеспечении, людям с особыми потреб-
ностями. Проект также ставит целью облег-
чить бремя людей, проявляющих заботу о 
своих близких, с тем, чтобы они могли вер-
нуться на рынок труда.

Целевой группой услуги на дому явля-
ются люди, нуждающиеся в уходе,  но не име-
ющих близких людей или чьи родственники 
не могут предоставить им социальные услуги 
в связи с их работой.

В настоящее время услуги на дому полу-
чают 19 пожилых и одиноко проживающих 
лиц с инвалидностью, нуждающихся в допол-
нительной помощи в привычной среде про-
живания. Им помогают работники по уходу 
на дому.

Услуга социального транспорта пре-
доставляется нуждающимся, которые не 
могут пользоваться общественным транс-
портом или личным автомобилем из-за осо-
бых потребностей или состояния здоровья, 
например, не могут садиться в автобус с 
инвалидной коляской, не могут, из-за нару-
шения подвижности или зрения, управлять 
транспортным средством.

При оказании услуги социального 
транспорта учитывает реальные потребно-
сти человека, и его потребность в помощи 
оценивается на основе инструмента оценки 
в социальной сфере. Услуги социального 
транспорта были предоставлены почти 90 
пожилым людям или инвалидам в волости. 
Служба создала больше возможностей для 
самодостаточности и самоуважения для 
нуждающихся.

Услуги опорного лица оказываются 
людям с особыми потребностями посред-
ством расширения  их прав, возможностей 
и развития.

При оказании консультационных услуг 
внимание в первую очередь обращается на 
людей и семьи, которые столкнулись с различ-
ными психологическими, адаптационными 
или другими трудностями, требующими 
дополнительной помощи (например, кон-
сультационной службы по долгам) для реше-
ния и предотвращения более серьезных про-
блем. Получателям консультационных услуг 
оказывается эмоциональная поддержка и 
практические советы психолога, чтобы тем 
самым способствовать улучшению качества 
жизни людей (включая участие в трудовой 
жизни).

Для получения услуг необходимо связаться 
с социальными работниками волостного 
управления.
1. Необходимо подать соответствующее 

заявление/ходатайство. Потребность в 
назначении всех услуг определяется путем 
оценки потребности в помощи, которую 
проводят социальные работники на дому 
у нуждающегося в помощи или в волост-
ных пунктах обслуживания.

2. Составляется план мероприятий, в кото-
ром указывается объем услуг на дому, и 
заключается на определенный срок дого-
вор оказания услуг на дому. Обслужива-
ние на дому осуществляется работниками 
учреждения опеки.

За обслуживание на дому и услуги социаль-
ного транспорта их получатели несут обяза-
тельство вносить небольшую доплату в соот-
ветствии с прейскурантом, утвержденным 
волостным управлением.

К участию в проекте приглашаются все 
взрослые жители волости, которым зна-
комы эти проблемы или которые испыты-
вают трудности в их преодолении.

Проект финансируется структурным фон-
дом ESF Европейского Союза и Алутагузе-
ским волостным управлением.

Ну как можно, видя такую красоту, устоять 
перед объятиями моря!

Бесплатные 
обязательные курсы 
эстонского для 
украинских беженцев 
Algus OÜ проводит курсы для украинских беженцев из 
зоны военных действий, получивших временную защиту, 
в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

Языковые курсы будут проводиться в объеме 100 акаде-
мических часов в форме либо онлайн-обучения, либо 
контактного обучения в классах. Места проведения: Нарва, 
Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Азери, Кунда, Раквере и 
онлайн.

Чтобы пройти курсы, необходимо найти подходящий для 
вас курс и самостоятельно зарегистрироваться в онлайн-
среде www.settleinestonia.ee.

В АЛУТАГУЗЕ „ESF Projekt nr 2014-2020.2.02.21-0350)
Создание и развитие поддержки услуг социальной опеки в Алутагузеской волости. 
Проект в действии с 01.09.2021 года до 31.08.2023 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

Эви КРУЗМАН,
руководитель проекта
evi.kruzman@alutagusevald.ee
тел. 5787 2775 (консультатционные 
услуги, служба опорных лиц)

Айта МУРДСАЛУ,
координатор обслуживания на дому
aita.murdsalu@alutagusevald.ee
тел. 5814 4909

Хели ШМИГЕЛЬСКИЕНЕ,
координатор услуги социального 
транспорта
heli.smigelskiene@alutagusevald.ee
тел.5663 8765
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Алутагузеское волостное управление распоряжением 
№ 328 от 21.07.2022 года приступило к детальной пла-
нировке (ДП) спа-отеля и прилегающего к нему участка 
земли в деревне Уускюла.
Планируемая территория включает в себя находящиеся в 
деревне Уускюла недвижимости: Männiku tee 5, Männiku tee 
3, Männiku tee 1, Männiku tee 25, Männiku tee 7a, Männiku tee 
7, Männiku tee 23, Männiku tee 9, Männiku tee 14, Männiku tee 
12, Männiku tee 10, Männiku tee 8, Männiku tee 6, Männiku tee 4, 
Männiku tee 2, Männikäbi tee 1, Männikäbi tee 2, Männikäbi tee 
3, Männikäbi tee 4, Männikäbi tee 5, Männiku tee T1, Alajaama, 
Orava tee 1, Orava tee 3, Orava tee 5, Orava tee 6, Orava tee 4, 
Orava tee 2, Linnu tee T1, Linnu tee T2 и „Iisaku metskond 163». На 
планируемой территории частично остаются кадастровые 
единицы „Männiku tee T2» ja „Kauksi-Vasknarva tee». Этот не 
застроенный участок предназначен в основном для бизнес- 
или жилой застройки. Границы планируемой территории 
указаны в приложении к решению об инициировании ДП. 
Размер планируемого участка - около 10,5 гa.
Целью ДП является частичное изменение целеиспользо-
вания находящихся там земельных участков, предоста-
вить право строительства восьмиэтажного спа-отеля, для 
строительства зданий для размещения гостевых номеров и 
подсобных зданий, и спланировать зону отдыха обществен-
ного пользования. Запланированная деятельность согласо-
вана с действующим генеральным планом. Необходимость 
проведения необходимых исследований выяснится в ходе 
разработки ДП. Лицом, заинтересованным в разработке, 
является „Adamas Invest OÜ».
С распоряжением о детальной планировке можно озна-
комиться в рабочее время в здании Алутагузеского 

волостного управления и на веб-странице Алутагузеской 
волости www.alutagusevald.ee/algatatud.

***
Публичное представление эскиза ДП недвижимостей 
„Poolsaare» и „Kõnnumaa» в деревне Раннапунгерья воло-
сти Алутагузе проведено 13.04.2022-12.05.2022 года, в 
ходе которого Департамент полиции и погранохраны, 
Спасательный департамент и квартирное товарищество 
„Ranna» представили свои предложения и замечания.
Публичное обсуждение итогов представления эскиза про-
ведено 17.05.2022 года в береговом здании Каукси.
Алутагузеское волостное управление 21.06.2022 года 
представило свою точку зрения относительно поданных 
предложений и в ДП будут внесены необходимые измене-
ния. С предложениями, а также с точкой зрения волост-
ного управления можно ознакомиться на веб-странице: 
www. alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

***
Алутагузеское волостное управление сообщает о резуль-
татах публикации эскиза ДП дачной зоны „Allika tee» в 
деревне Ремнику. Презентация эскиза проходила 18.07 
-31.07.2022 года, в ходе которой поступили предложения/
замечания от владельцев трех недвижимостей. Алутагузе-
ское волостное управление представило свою точку зрения 
относительно поданных предложений и в ДП будут внесены 
необходимые изменения. С представленными предложени-
ями, а также с точкой зрения волостного управления можно 
ознакомиться на веб-странице: www. alutagusevald. ee/
avalikud-valjapanekud.

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

Татьяна Шевченко,
координатор мероприятия

 

V день деревень причудья был органи-
зован Центром занятий по интересам 
волости Алутагузе и прошел 6 августа 
в деревне Алайыэ. С приветственным 
словом к жителям волости и гостям 
обратилась помощник волостного ста-
рейшина Кайри Хыбемере, отметив-
шая, что это стало доброй традицией 
на северном побережье Чудского озера.

Деревни Смольница и Уускюла в 
этом году отмечают свое 235-летие, по 
этому случаю старожилы деревень были 
награждены небольшими подарками.

В концертной программе приняли 
участие: женская танцевальная группа 
народного танца из Таммику, танце-
вальная группа „Загадка» из города 
Кохтла-Ярве, молодежный ансамбль 
„Pale-Alison» из города Нарва,  ансамбль 
русской песни „Калина Красная» из 
Мяэтагузе и Алайыэ.

Участников традиционного кон-
курса песчаных фигур на берегу Чуд-
ского озера по причине непогоды было 
немного, но победители и там опреде-
лились. Всем на празднике нашлось чем 
заняться. Была проведена викторина на 
тему Чудского озера, прошел конкурс 
анекдотов про рыбалку, соревнова-
ния по метанию ножей и стрельбы из 

лука, рисунки на тему космоса, было 
интересно в палатке пограничников, 
была возможность получить массаж. В 
торговых палатках всех ждали разные 
вкусности.

Не были забыты и дети. Фирма 
„Затейники» провела несколько 
мастер-классов, где дети своими руками 
могли сделать необычные поделки и 
унести их домой, а также были про-
ведены игры с аниматором Натальей 
Аникиной.

Кульминацией стало праздничное 
огненное шоу с участием артистов 
„Artistic Flow Studio», а завершился 
вечер дискотекой с DJ Dima Klink.

Юлия Евдокимова
Ужин с Медичи. О власти, страсти и бисквите
«Эксмо», 2021

Реальная история великой семьи: о риске и любви, о 
заговорах и убийствах, о власти и страсти и великой 
кухни. Поужинаем с Медичи?    

Книга, в которой переплетена увлекательная исто-
рия старейших семей Флоренции и рецепты. Кулинар-
ная история, открывающая новое видение рецептов 
того времени, удивили своим разнообразием.

Рассказ приправлен фотографиями, рецептами тех веков, заметками об 
исторических местах. Это приятная прогулка с автором по историческим 
вехам семьи Медичи и самой Флоренции вприкуску с чем-нибудь вкуснень-
ким. Восхитительные сладости эпохи Возрождения, пирог с розами, лимон-
ный сорбет, засахаренный миндаль и десятки кулинарных идей. Рецепты из 
старинных поваренных книг и личных записей самих Медичи: отведайте 
„первое, второе и компот», которые подавали герцогам Тосканским.

Невозможно читать на голодный желудок, запаситесь вкусностями для 
прочтения! В общем рекомендую!

Олег Рой
Писатель и балерина
Эксмо, 2016

Что может быть романтичнее? Автор популярных 
детективов Марк, нашел вдохновение в балерине 
Полине и посвящает книгу своей музе. Она влю-
блена в искусство и ради главной партии готова на 
все. Однако, эта хрупкая танцовщица вдохновляет 
писателя на написание кровавых романов, которые 
начинают происходить наяву. Может он мстит за свою 

не сложившуюся жизнь, ведь когда-то его мать, известная балерина, чуть не 
сожгла своего сына и сошла с ума из-за балета. Каждого из героев терзают 
страхи и комплексы из прошлого, каждый из них в порыве чувств, может 
сделать что-то страшное. И каждый так желает быть счастливым.

Очень увлекает в книге описание жизни балерин, закулисных интриг, 
трудностей и даже жестокости этого волшебного и прекрасного искусства 
танца. Думаешь, размышляешь и переживаешь вместе с героями книги, 
мысли героя будто списаны с переживаний самого автора – настолько 
искренними они ощущаются.

Это и роман, и детектив, и триллер. Книга неожиданно удивила!

БИБЛИОТЕКАРЬ РЕКОМЕНДУЕТ

Татьяна Шевченко
библиотека Алайыэ  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА №64 (Мяэтагузе)

Начиная с 01.08.2022 года на автобусном маршруте № 64 (бывший 
№ 114) есть изменения в графике движения автобуса, выходящего 
из автостанции Йыхви с понедельника по пятницу в 6.15.
• Отправление с остановки Кийкла в 6.47 (прежнее время 6.50) , 

от Кийкла до Мяэтагузе время отправления со всех остановок 
на 3 минуты раньше..

• Из Мяэтагузе теперь автобус выходит в 7:00 (прежде в 7:05) , и 
все последующие остановки проходятся на 5-6 минут раньше.

• На автостанцию в Йыхви автобус прибывает в 7.30 ( прежде 7.35).

ДЕНЬ ЧУДСКИХ ДЕРЕВЕНЬ

Калина Красная. Фото Наталиа Аникина
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Lahkunud on Iisaku Gümnaa-
siumi kauaaegne matemaatika 
õpetaja Õilme Rajas. 

Ta alustas tööd Iisaku Mittetäielikus Keskkoolis 1951. 
aastal ja töötas kuni aastani 2000. Pikka õpetajatee 
algust on Õilme ise meenutanud: „Tunde sain kohe 
noore õpetajana palju. Klassid olid suured, olid isegi 
paralleelklassid. Matemaatika õpetamisega sain kohe 
üsna hästi hakkama. Raskem oli algul distsipliiniga. Klas-
sis oli 17-aastaseid poisse, mina olin 20-aastane. Omal 
jõul ma need võitlused läbi tegin, kaevata ei julgenud 
ma kellelegi. Hiljem kõik laabus." Aastad andsid teadmisi 
ja kogemusi ning peagi kujunes Õilmest hinnatud ja 
lugupeetud õpetaja ja kolleeg. Kuigi matemaatikat pee-
takse raskeks, suutis Õilme teha aine põhitõed selgeks 
igale õpilasele. Tema kanda olid just põhikooli klasside  
matemaatikatunnid. Rahulik järjekindlus, nõudlikkus 

ja õpilaste toetamine iseloomustas õpetaja tööd läbi 
aastate. Olles klassijuhataja, jagus mõistmist, hoolivust ja 
toetust nii klassile tervikuna kui igaühele eraldi. Ühised 
matkad, ekskursioonid ja ettevõtmised aitasid liita klassi 
kokkuhoidvaks ja tegusaks meeskonnaks.

Õilme oli  ka ühiskondlikult aktiivne. Rajooni ainesekt-
siooni liikmena tuli osaleda aineolümpiaadide etteval-
mistamises ja läbiviimises, anda lahtisi tunde ja valmis-
tada õppevahendeid ning nõustada noori kolleege. 

Kolleegid jäävad meenutama Õilmet alati positiivse ja 
rõõmsameelsena. Tasakaaluka ja rahuliku loomu taha 
varjas end hea huumorimeel ja seltskondlikkus. Õilme 
oli alati kaasa löömas õpetajate ühistes väljasõitudes 
ja ettevõtmistes, toetav ja abistav.

Sellisena jäävad Õilme Rajast meenutama tema kollee-
gid ja õpilased.

Tatjana Sevtšenko
Alutaguse Huvikeskus

6. augustil toimus Alajõe külaplatsil järjekordne Peipsi külade 
päev.

Oma tervituses nentis abivallavanem Kairi Hõbemeri, et sellest 
päevast on saanud hea traditsioon Peipsi järve põhjakaldal. 

Tänavu tähistavad Smolnitsa ja Uusküla oma 235. aastapäeva 
ja pidupäeval peeti nende külade külavanemaid meeles ka väikeste 
kingitustega. 

Kontsertkavas astusid lavale külalised: Tammiku rahvatant-
surühm, tantsuansambel Zagadka Kohtla-Järvelt, konkursi „Rahvas 
laulab“ võitja noorteansambel Pale-Alison Narvast ja ei puudunud 
ka vene rahvalauluansambel Kalina Krasnaja, mis koosneb Mäe-
taguse ja Alajõe kandi naistest. 

Traditsioonilisest liivafiguuride konkursist rannas oli osavõtjaid 
halva ilma tõttu vähevõitu, kuid võitjad selgitati siiski välja. Toimus 
veel viktoriin Peipsi järve kohta, anekdootide võistlus kalastamise 
teemal, võisteldi nugade viskamises ja vibulaskmises, avatud oli 
kosmoseteemaline grafititöötuba, soovijad said massaaži, Polit-
sei- ja Piirivalveameti telgist sai kasulikku teavet- kõikide jaoks oli 
peol midagi huvitavat. Müügitelkidest sai aga osta head-paremat. 

Lastele oli sündmuste korraldamise firma Zateiniki ette val-
mistanud mitmeid töötubasid, kus sai teha käsitööd ja valminud 
esemed koju kaasa viia ning mängida sai mängujuhi Natalia Anikina 
eestvedamisel. 

Sündmuse kulminatsiooniks sai Atistic Flow Studio tulesõu 
ja õhtu lõpetas DJ Dima Klink. 

     

Viis põhjust, miks me vajame 
vaimse tervise esmaabi andjaid

Gea Ashilevi, 
peaasi.ee psühholoog 

Väga paljud meist on õppinud põhimõtteid, mille alusel anda 
abivajajale füüsilise tervise esmaabi. Kui meil on olemas vaja-
likud oskused, julgeme vigastatud inimesele kõhklemata 
läheneda ning esmast abi pakkuda. Nõnda saame leevendada 
kannatusi ja võime päästa elusid. 

Miks aga on tarvis vaimse tervise esmaabi andmise oskustega 
inimesi?

1. Vaimse tervise probleemid on väga levinud ja nendega 
puutub elu jooksul ühel või teisel viisil kokku igaüks. Eestis on 
koguni neljandik tervisekaotustest põhjustatud vaimse tervise 
probleemidest, millest omakorda pool tuleneb depressioonist. 
Vaimse tervise häired esinevad sagedamini kui südamehaigused, 
kopsuhaigused ja vähk kokku. On väga tõenäoline, et igaühel 
on kokkupuuteid peres, tööl, kodus või trennis inimestega, kellel 
esineb vaimse tervise muresid.
2. Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad ning abi 
piirkondlikult ebavõrdselt kättesaadav. Lisaks on vaimse ter-
vise raskuste eripäraks see, et inimesed kannatavad kauem, kui 
füüsilise tervise probleemidega, mistõttu toimub abini jõudmine 
liiga sageli juba hetkel, kui häire on välja kujunenud ning järg-
nev raviperiood pikk. Vaimse tervise esmaabi andja saab olla 
elupäästev vahelüli pakkudes abi mure sõnastamisel, esmast 
leevendust võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning 
julgustust spetsialisti abini jõudmisel. 
3. Vaimse tervise probleemidele abi otsides eelistavad inime-
sed esimesena pöörduda oma pereliikme, sõbra või lähedase 
poole. Kuigi nii nagu füüsilise tervise esmaabi puhul, ei saa me 
ka vaimse tervise esmaabi andes võtta arsti rolli, võime sellegi 
poolest olla just see, kes olulisel hetkel oskab märgata, kuulata 
ning pakkuda esmast tuge ja infot. Vaimse tervise esmaabi koo-
lituse läbimiseks ei ole tarvis eelnevaid psühholoogiaalaseid 
teadmisi ja selle pakkumine on jõukohane igaühele, kes on 
koolituse läbinud.      
4. Vaimse tervise teemadega on seotud häbimärgistamine, 
mis olulisel määral raskendab õigeaegselt vajaliku abini jõud-
mist. Möödunud aastal läbiviidud küsitlusest selgus, et suur 
osa inimestest, kellel on vaimse tervise probleemid, ei julge 
sellest oma tööandjatega rääkida. Põhjused, miks ei julgeta prob-
leemi tunnistada endale ega ka teistele, on erinevad. Vaimse 
tervise esmaabi andmise oskused aitavad kaasa hinnanguliste 
ja häbimärgistavate hoiakute muutumisele. Teadmised, kuidas 
mõista, ära tunda ja reageerida vaimse tervise murede korral 
hoolivalt ning hinnanguvabalt, aitavad vähendada häbimär-
gistavat suhtumist      
5. Iga inimene peaks vaimse tervise mure korral saama mär-
gatud ja toetatud. Igal inimesel on tutvusringkond, kuhu kuu-
lub ligikaudu sada inimest ning kui igas sellises ringkonnas on 
vähemalt üks vaimse tervise esmaabi andja, siis see võib vaimse 
tervise abi korralduses kaasa tuua suure arenguhüppe. 
Vaimse tervise esmaabi on konkreetsetest sammudest koosnev 
õpitav oskus. Vaimse tervise esmaabi andjaid koolitab peaasi.ee.

 Lausa leekima löövad tähed,
viipab kutsuvalt Põhjanael,
väljud maisest - koju lähed,
rajaks linnutee särav pael...

Sa andsid, mis Sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida suutsid kanda
ja läksid ära siit.

ELVI PÄRNSALU
1942–2022

Südamlikku ja abivalmis 
naabrit mälestavad

Helga, Helju, Sirje ja Urve

ÜLLE VILJAK
OLGA PIVEN
AIME REEST

TAMARA JÄRVEOJA
MAREK SORK

VLADIMIR KHARIN
ÕILME RAJAS
VALVE GUNT

ELVI PÄRNSALU

Avaldame kaastunnet 
Ann-Leenale

ISA 
surma puhul

Alutaguse Huvikeskus 
ja Alutaguse Vallavalitsus

Rannahooaja kaks kuud: 
ühiskond ei mõista tänaseni alkoholi ohtlikkust
Maxim Tuul
G4Si kommunikatsioonijuht

 G4Si poolt valvatavates ujumiskohtades on suvi möödunud 
ilma uppumisteta. Samas on kahe kuu jooksul uppumisohust 
päästetud 11 inimest ning elustatud ühte.

 „Kõige tähtsam on, et rannakülastajad ei jätaks pere noore-
maid liikmeid veekogu ääres omapäi. Väikesed lapsed on väga 
uudishimulikud, kuid ohte nad veel hästi ei taju, mistõttu on 
vanema juuresolek õnnetuste ennetamiseks väga oluline. Lisaks 
tuleb taaskord rõhutada ka seda, et ujumine ja alkohol ei käi 
kokku," selgitas G4S kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

 Kuigi räägitakse pidevalt, et veekogu ääres alkoholi tarvitada 
ei tohi, on see info nagu hane selga vesi. Näiteks juunis tuli Pärnu 
rannavalvuritel kokku puutuda purjus meesterahvaga, kes alguses 
rannavalvurite peale pahandas, et nad justkui ei märganud tema 
uppumisohtu. Rannavalvurid tegelesid temaga ja kutsusid polit-
sei, kes palus kuni nende saabumiseni teda valvata. 

 „Selle aja jooksul jooksis meesterahvas järsult mere poole 
ja peatus alles siis, kui oli kaelani vette jõudnud. See on heaks 
näiteks, mismoodi võib alkohol inimese käitumist mõjutada ja 
kuidas pannakse ohtu mitte ainult enda, vaid ka teiste elud, sest 
sel ajal kui rannavalvurid peavad tegelema joobes inimesega, võib 
ka kellelgi teisel päästjate abi vaja minna,” rääkis Tuul.

 Õnneks ei ole suvi piirdunud vaid õnnetustega, vaid meelt 
on rõõmsaks teinud näiteks mõned loomadega seotud juhtu-
mid. Juunis leidis Tallinna Stroomi rannavalve meeskond veest 
koskla pojad, kes  G4Si töötajate abiga ohutusse kohta toimetati 
ja seejärel neile uus ema leiti.

 Kokku on G4S rannavalvurid kahe kuu jooksul lahendanud 
üle 7070 avaliku korra rikkumise. Kõige enam tuli rannavalvuri-
tel tegeleda klaastaaraga (1731 korral), lemmikloomaga randa 
tulnud külastajatega (1597 korral) ning joobes isikutega (951 
korral). Sadakond G4Si rannavalvurit hoiavad rannalistel silma 
peal 20 supelrannas Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Haapsa-
lus, Kuressaares, Valgas, Põlvas, Elvas ja Tõrvas.

Peipsi külade päev
Foto Natalia Anikina

Avaldame kaastunnet 
Riinale

KALLI EMA VALVE
surma puhul

Alutaguse Huvikeskus 
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TIMO JUURSALU
spordispetsialist

SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// 

Jaana Toss
Kurtna raamatukogu

Rasa Bugavićute-Péce
POISS, KES NÄGI 
PIMEDUSES
Mina Ise 2021 

Lugu poisist nimega Jèkabs, 
kes kasvab perekonnas, kus 
ema ja isa on pimedad. Poiss 
ise näeb väga hästi ning peab 
seetõttu tihti vanematele n.ö 
silmade eest olema, saates 

neid arsti juures, lastevanemate koosolekul ning 
aidates muudes asjatoimetustes. Ulakused koolis ei 
jää kunagi vanemate eest varjatuks, sest õpetajad 
tema päevikusse märkusi ei kirjuta, vaid helistavad 
vanematele. Alati! 
Varakult enda ja osaliselt ka vanemate eest vastutama 
harjunud poiss tahaks vahetevahel siiski olla päris tava-
line laps: kutsuda sõpru külla, saada endale päris oma 
kassipoeg, tutvustada vanematele oma tüdruksõpra. 
Mõnikord sooviks ta aga, et ema ja isa NÄEKSID tema 
pisaraid, viha ja rõõmu…
Autor sai kirjutamiseks inspiratsiooni talle väga lähe-
daste inimestega juhtunud tõsielusündmustest. Raa-
matu väljaandmist on toetanud platvorm Latvian Lite-
rature koostöös Läti Kultuuriministeeriumiga ning Eesti 
Kultuurkapital.
Teost saab laenutada Kiikla ja Kurtna raamatukogudest.

R. J. Palacio 
PONI
Hea Lugu 2022

Ühel pimedal ööl viivad kolm 
meest Silase isa endaga kaasa 
ning lubavad ta seitsme päeva 
pärast tagasi tuua. 12-aastane 
Silas jääb üksi, kui mitte arves-
tada tema kummitusest sõpra 
Mittenwooli. Hoolimata isa 

karmist keelust ja Mittenwooli keelitamisest, otsus-
tab Silas isa otsima minna. Abiks salapärane valge 
näoga poni.
Seikluslik lugu, kus põimuvad minevik ja olevik, müs-
tiline ja maine, suur saladus ja suur armastus.
Raamatut saab laenutada Kurtna raamatukogust.

Markus Laanemets hõbedal, 
Janek Võõbusele pronks
15.–17. juulil toimus Eesti discgolfi aasta üks tähtsamaid võistlusi – juu-
niorite, seeniorite ja harrastajate meistrivõistlused 2022. Asukohaks sel 
aastal Viljandimaa, discgolfiparkideks Viljandi Rotary, Valuoja ja Holstre-Polli. 
Kokku oli 427 osalist.
Alutaguse Eagle discgolfi klubil läks hästi. Kokku saadi 2 medalit.
MA3 divisjonis tegi väga hea turniiri Markus Laanemets. 129 osalejat ja 
tulemusega -7 teine koht ehk hõbemedal! Kuld jäi ainult ühe viske kau-
gusele. Tubli töö!
MP50 divisjonis oli meie klubi esindajaid 4. Kõige paremini läks Janek Võõ-
busel, kes saavutas kolmanda koha ehk pronksmedali! Ago Sambla oli 
seitsmes. Väga hästi!
Top 15 tulemusi oli veel:
MA2 – Taivo Valdur 8. koht (94 osalejat)
MJ18 – Egert Hütt, Oliver Võõbus 9. koht jagamisel
FA2 – Külli Stroo 8. koht

DiscSport.ee Ida-Viru nädalamängud
Discsport.ee Ida-Virumaa nädalamängude sarja XIV etapp toimus Mäetagu-
sel. Mängiti uut värsket layouti, Punane Panda. Kohal oli 49 discgolfarit. Ilm 
oli väga mõnus, päike paistis ja Mäetagusele kohaselt puhus mõõdukas tuul. 
Tulemused seekord veidi kesisemad kui oleks oodanud, aga siin nad on:
Tugevamas divisjonis oli kokku tervelt neli parimat tulemust (-4). Kahe 
auhinnalise koha peale tehti kiire CTP (lähim korvile) mäng väljaku esimesel 
rajal. Parimaks osutus Allvar Kruutmann, teiseks Taivo Valdur.
Harrastajate seltskonnas oli mängijaid koguni 25. Võitjaks tuli päeva parima 
tulemuse -5 teinud Karl Pill! Teine auhinnaline koht tuli ümber mängida 
kolme mängija vahel. Parimaks osutus noorim, Jordan Puur.
Taseme poolest nõrgimas divisjonis oli seekord osalisi ainult 5. Parima 
tulemuse tegi Jussi Valdsalu tulemusega +5.

Iisaku nädalamäng 
Discsport.ee Ida-Virumaa nädalamängude sarja XVI etapp toimus Iisakus, 
Lendorava rajal. Oli kena päikesepaisteline õhtupoolik ning tulemused 
nägid seekord välja järgmised:                                                                                                         
Edasijõudnute klass:                      
1. Markus Laanemets (-10) 
2. Egert Hütt (-8) 
3. Andrus Lehismets (-6)
Harrastajate klass:                                                                   
1. Uno Rego (-3) 
2. Martin Laanemets (-3) 
3. Margus Lepasaar (-2)
Algajad:                                                                                        
1. Sander Aavere (+6) 
2. Margo Luik (+6) 
3. Kelli Vassiljev, Tenno Pajur (+7)

Alutaguse Suusaklubi võistlustules 
kahel suusarulli etapil
30.07 toimus Eviko Suusarulli Alutaguse etapp, kus oli kavas maastikujooks 
ja rullsuusatamine klassika tehnikas. Alutaguse Suusaklubi noored koju 
ühtegi võitu jätta ei suutnud aga toodi mitu pjedestaali kohta.
N12 –Ronja Rajas 4. koht
N14 – Anette Ahu 2. koht
N14 – Mirta Rajas 4. koht
N14 – Anette Kivimägi 5. koht
M14 – Andrias Rääst 2. koht
M14 – Marten Nurgamaa 4. koht
M14 – Kaarel Karp 6. koht
M20 – Karel Vähk 3. koht
M20 – Laur Palmet 4. koht
N35+ – Liisa Säde 3. koht
 

Aveli Uustalu võitis Võru Rolleri naiste klassis. Foto Külli Leola 

06.08 toimus 21. Võru Roller. Võisteldi eraldistardist klassikadistantsidel. 
Alutaguse Suusaklubile tõi päeva ainukese võidu Aveli Uustalu, kes võitis 
naisteklassis.
N14 – Anette Ahu 2. koht
N14 – Mirta Rajas 3. koht
N14 – Anette Kivimägi 8. koht
M14 – Marten Nurgamaa 4. koht
M14 – Kaarel Karp 13. koht
N16 – Herta Rajas 2. koht
M16 – Joonas Nurgamaa 3. koht
M20 – Karel Vähk 15. koht
M20 – Laur Palmet 16. koht
Naised – Aveli Uustalu 1. koht

6. Rääbisejooks toimus 6. augustil
Peipsi külade päeva raames joosti Alajõel järjekorras juba 6. Rääbisejooks. 
Alajõe külaplatsilt alguse saav jooks on üks väheseid, kus joostakse mööda 
Peipsi järve kallast.
Sellel aastal läbis 5 km distantsi kõige kiiremini Deniss Šalkauskas, kelle 
võidu ajaks märgiti 19 minutit ja 45 sekundit. Temast 14 sekundit oli aegla-
sem Dmitri Petrov ja omakorda veel 5 sekundit aeglasem oli Danny-Rocco 
Anton.
Naiste kiireim oli Natalja Sazonova, teine Liisa Säde ja kolmas Kaja Jõemets.
Kiireim noor oli seekord Kaisa Kivend (aeg 9:59), talle järgnes Aleks Nurga-
maa (10:22) ja Rain Erik Virumäe (10:28).

 Foto: Tarmo Tomson

 Rääbisejooksu stardi ootel. Foto: Aivar Oja
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Hansabussis ootab Sind sõbralik meeskond. Hoolime oma inimestest ja nende tervisest. 
Pingutame selle nimel, et luua töökeskkond, kus igaüks tunneks ennast hästi ja hoitult. 

Hansabuss on kindel ja hooliv tööandja juba 26 aastat. 
Täidame  oma lubadusi ja kohtleme kõiki sõbralikult ning austavalt.

Saada oma sooviavaldus niipea kui võimalik teele.
Küsimuste korral helista personalijuht Marinale 671 3267 ning saame tuttavaks!

• Tule sõida keskkonnasõbralike CNG Iveco   
 Crossway ja Fenksibus bussidega
• Abista reisijaid igapäevaselt ning vii nad avalikus  
 liiniveos soovitud sihtpunkti
• Suhtle rõõmuga eesti ja vene keeles
• Tule jaga oma pädevust rooli keeramises
• Täienda oma pühendumusega meie ühtehoidvat  
 meeskonda 

OOTAME MEIEGA LIITUMA BUSSIJUHTE

LÄÄNE-VIRU 
MAAKONNA LIINIDELE 

ALGUSEGA TUDULINNAST! 

www.hansabuss.ee/liitumeiega

Õnnitleme 
sünnipäevalapsi
PALME SAVI 92
ÜLO PALMET 92
MILVI ROOSVALD 91
ALISSA POLIPARTOVA 91
HILMA KESKPAIK 89
KALJU VOOL 87
LINDA RÄÄST 87
LEMBIT JUUSE 87
GENNADY KULIGIN 86
TIIU JUUSE 86
EVI OSTRAK 85
ALEXANDER FAENKOV 85
NATALIA NIKOLAITŠEVA 85
SUSANNA KALATŠJOVA 84
LEMBIT MÄGI 84
IRAIDA DJOMINA 84
VAIKE REGO 83
GALINA KLAAD 83
MILVI SELLIOV 83
ELLU ELKEN 82
EGE ROOSIMÄGI 81
MIHHAIL ALOŠENKO 81
NIINA SAARE 81
MAAJA REEST 81
LIIDIA IEVLEVA 81
LINDA KIVIMÄE 80
VIIVI LUMISTE 80
HEINO JOOST 80
ALEKSANDR KRUGLOV 75
NIKOLAI JANTŠUK 75
MALLE MÄRTSON 75
LIDIA TERESHCHENKO 75
SVETLANA GARANŽA 75
VALENTINA KOLESNIKOVA 75
ALAR NÕMM 70
VIKTOR JUUSE 70
REGIINA URB 70
TIIT KAARLÕP 70
URMAS PAE 70
MART NURGAMAA 70
EINAR JUUSE 70

DEMID GROMOV

ALUTAGUSE VALLA 
KULTUURIKALENDER

Ostan sõiduautosid ja maastureid. 
Võib pakkuda igas hinnaklassis. 
Pakkumine teha telefonil 5309 2650 
või meili teel riivocom@hotmail.com 

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllu-
maad. info@est-land.ee. Tel 50 45 215, 
51 45 215

Ostan igasugust vanavara. Pakkuda 
võib kõike. Kojukutsed. Raha kohe 
kätte. Tel  5198 0371

K U U LU T USED

• 20. augustil kell 11-21 ja 
21. augustil kell 11-17
V PEIPSI TOIDU TÄNAV 175 km
Vasknarvast Saaboldani 
avatakse kahepäeva pop-up 
restoranid, mis pakuvad rooga-
sid ja jooke Peipsimaa puhtast 
toorainest.

• 26. augustil kell 18
Iisaku rahvamajas
IISAKU RAHVAMAJA NÄITERINGI 
ETENDUS „ÜKSILDASED“
Pilet 2 €

• 27. augustil kell 15–21
Iisaku lauluväljakul
NORF – NOORTE OMA 
RÄPIFESTIVAL
Peaesinejad Clicherik & Mäx ja 
Heleza. Lavale astuvad 8 noort 
räpitalenti üle Eesti. Plaate kee-
rutab DJ Sigmar Muuga. Päeva 
juhib näitleja Kristjan Lüüs.
Pilet eelmüügist 8 €, 
kohapeal 10 €.
Rohkem infot: www.norf.ee

• 27. augustil kell 20.30
Kauksi rannahoone juures
MUINASTULEDE ÖÖ KONTSERT: 
RUBUNDI
Kaasa võtta piknikutekk või 
matkatool. Avatud kohvikud.
Tasuta!

• 30. augustil kell 14
Iisaku raamatukogus
IISAKU RAAMATUKOGU 115. 
JUUBELI TÄHISTAMINE

• 30. augustil kell 19
Iisaku rahvamajas
MF APTEEKER MELCHIOR. 
VIIRASTUS. Pilet 5/4 €

• 21. septembril kell 19
Iisaku rahvamajas
RAKVERE TEATRI KONTSERT-
LAVASTUS „LIHTSALT, RÕÕMUKS“
Piletid hinnaga 18/15 € 
müügil Iisaku rahvamajas ja 
Piletimaailmas

• 25. septembril kell 12
Iisaku rahvamajas 
MÄLUMÄNG

• 8. oktoobril kell 11-14
Kurtna raamatukogu-seltsimaja 
juures VÄIKE SÜGISLAAT

NÄITUSED
•Juuli–august harrastus-
ornitoloogi ning loodus-
huvilise Sven Hõbemägi 
fotonäitus „Parem varblane 
peos kui tuvi katusel“ Kurtna 
raamatukogu-seltsimajas.
•Juuni–september Mäetaguse 
Põhikooli kunstilaagri tööde 
näitus (1.-4. klassi õpilased, 
juhendaja Küllike Kuller-
kupp) Mäetaguse rahvamaja 
triibukoridoris.
•Juuli–august Alissa Anissi-
mova näitus (graafika ja akrüül) 
Kuremäe raamatukogu saalis.
•August–september Ain Spitzi 
fotonäitus „Inimese ilu. Looduse 
võlu.“ Iisaku raamatukogu 
trepigaleriis.

Täpsem info 
Alutaguse Huvikeskuse kodulehel 

www.alutagusehuvikeskus.ee 
või Alutaguse valla kodulehel

 www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus 

tel 336 6963 ja 5885 9979, 
e-posti aadress 

huvikeskus@alutagusevald.ee
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