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Tänapäeval ei ole raamatukogud enam pelgalt 
raamatute laenutamise kohad, vaid paigad, kus 
pakutakse lugejatele muidki teenuseid. Raamatu
kogude aasta püüab seda eripalgelisust rohkem 
avada. 

Käesoleva aasta jooksul vaadeldakse raa
matukogusid nelja erineva nurga alt: jaanuarist 
kuni märtsini on tähelepanu all raamatukogu kui 
kirjandus ja kultuurikeskus ning aprillist juunini 
tuuakse välja raamatukogu roll kogukonnakesku
sena. Juulisaugustis on raamatukogu ratastel: 
suvelugemise pakkujana parkides, supelrandades 
ja suvistel laatadel ning septembrist detsemb
rini arutletakse selle üle, milline on tuleviku 
raamatukogu.

Teemaaasta pidulik avaüritus toimus 12. jaa
nuaril Tarvastu raamatukogus, mis on vanim 
katkematult tegutsenud raamatukogu Eestis. 
Kell 12.12 loeti 153 rahvaraamatukogus ette 
eelmisel aastal enim laenutatud teoseid. Laste
raamatute seas oli selleks Piret Raua „Tobias ja 
teine b“ ning täiskasvanud lugejate hulgas tõusis 
esinumbriks Mudlumi „Mitte ainult minu tädi 
Ellen“. Kooslugemine juhatas sisse ka läbi aasta 
kestvad lugemistalgud.

Alutaguse valla kaheksast raamatukogust 
liitusid ühise ettelugemisaktsiooniga viis: 

Kiiklas salvestati sellest väike videolõik, mida 
saab YouTube`i kanalilt järele vaadata:„Raama
tukogude aasta avamine Kiikla raamatu kogus, 
12.01.2022, kell 12.12.“ www.youtube.com/
watch?v=Kv1BiQ2PGmk 

Kuremäel toimus ettelugemine raamatukogu 
hubases kaminasaalis.

Kurtna raamatukogu läks kotitäie raama
tutega naabrite juurde noortekeskusesse, kus 
pärast ettelugemist anti oma hääled Nukitsa 
konkursil osalevate raamatute seast ilusaimate 
piltidega teostele. 

Tudulinnas toimus samal päeval veel ka koh
tumine mitmete raamatute autori ja luuletaja 
Anneli Lambiga.

Iisaku raamatukogu vanemraamatukogu
hoidja Hille Väljaotsa sõnul andis teemaaasta 
tähistamine idee uue sarjaürituse ellu kutsumi
seks: „Meil olid tõesti lugemistalgud – kõik, kes 
kohale tulid, said lugeda ühe lõigu katkendist. 
Pärast kuulasime kontserti Tarvastu raamatuko
gust. Mina lugesin humoorikaid seiku raamatust 
„See juhtus raamatukogus“ ning jutlesime erine
vatel teemadel. Sealt sain idee korraldada igakui
selt sarjaüritust „Raamatusõprade vestlusring“, 
kuna sellist kooskäimist on inimestel vaja. /…/“

Teemaaastasse sobivad väga hästi ka iga
sugused jutuvestmised. Jaanuari lõpus esineb 
Iisakus, Kiiklas, Pagaril ja Kurtnas muinasjutu
vestja ja antropoloog Polina Tšerkassova. 11. ja 
12. märtsil on Tudulinna, Kiikla ja Kurtna raa
matukogudes külas giid ja jutuvestja Ena Mets. 
Oktoobris ja novembris ootavad Iisaku ja Kurtna 
raamatukogud osa saama Piret Pääri jutuvest
misest ning muusik Cätlin Mägi pillihelidest.

Tulemas on kaks tähtpäeva, maikuus tähistab 
Tudulinna raamatukogu oma 100. sünnipäeva 
ning augusti lõpus täitub Iisaku raamatukogul 
115. tegutsemisaasta. 

Kõikides Eestimaa raamatukogudes toimu
vaga saab ennast kursis hoida teemaaastaks 
loodud veebilehe kaudu www.raamatukogude
aasta. ee, kuhu jooksvalt postitatakse infot ees
ootavate sündmuste kohta. 

Kohtumiseni raamatukogus!

Kurtna Noortekeskuses. Foto Mirjam Vinkler

Tudulinna raamatukogus. Foto Anneli Lamp

Kuremäe raamatukogus. Foto Ingrid Järv

Lugemine on minu jaoks parim vahend elu ebameeldivuste vastu. 
Pole olnud veel sellist muret, mida tund lugemist poleks hajutanud. 
(Charles de Montesqieu (1689-1755), Prantsuse filosoof ja kirjanik)

Ettelugemine Iisaku raamatukogus. Foto Iisaku raamatukogu

Iisaku raamatukogus. Foto Iisaku raamatukogu arhiiv
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Esimene neljaaastane valitsemise 
periood ühinenud Alutaguse val
las on läbi. 17. oktoobril 2021. a 

valis vallarahvas uue vallavolikogu koos
seisu. Kiidan vallaelanikke, et valimistest 
osavõtt oli aktiivne: osales 60,7% valimis
nimekirjadesse kantud valijatest. Võrdlu
seks – IdaVirumaa keskmine näitaja oli 
47,3%. Vastavalt valijate tahtele kujunes 
uue volikogu koosseis alljärgnevaks:

VALIMISLIIT ALUTAGUSE – 8 kohta
Tauno Võhmar    248 häält
Kairi Hõbemeri     86   
Kristiina Ets      77   
Annes Kingu    71  
Juri Novožilov    57   
Veljo Kingsep    55   
Vladimir Derbuk    50   
Jüri Päll    45   
Tauno Võhmari ja Kairi Hõbemeri 
asendusliikmed on volikogus 
Janno Vool    42   
Anu Kljutšnik    38   

VALIMISLIIT OMA VALD – 2 kohta
Oleg Kuznetsov  188 häält
Aivo Tamm    35   
Oleg Kuznetsovi asendusliige on 
volikogus 
Kalle Kuusik   33   

REFORMIERAKOND – 2 kohta
Priit Palmet   91 häält
Aivar Surva   81   

EESTIMAA KONSERVATIINVNE 
RAHVAERAKOND – 2 kohta

Andrus Toss   46 häält
Andrus Pärnpuu    44   

EESTIMAA KESKERAKOND – 1 koht
Marek Kullamägi    98 häält                                                                                                          

Meie ühine ettepanek oli, et vallavanemana 
jätkaks kõige rohkem hääli saanud Tauno 
Võhmar. Kuna valimisliidust Alutaguse ei 
saanud häältega volikokku Illuka piirkonna 

esindajat, siis tegime ettepaneku koostööks 
valimisliidule Oma Vald ja volikogu esi
mehe kandidaadiks pakkusime valimistel 
teise tulemuse saanud Oleg Kuznetsovile. 
Kahjuks valimisliit Oma Vald loobus meie 
ettepanekust.

Tänaseks on toimunud neli volikogu 
istungit, kus on valitud volikogu esimees 
ja aseesimees, vallavanem, vallavalitsuse 
koosseis, moodustatud neli alalist volikogu 
komisjoni ning valitud komisjonide esime
hed ja aseesimehed ning liikmed. Senini 
on enamuse otsuste hääletamistulemused 
olnud 8:7. Loodan, et edaspidi paraneb 
koostöö kõigi volikogu liikmete vahel ja 
saame üksmeelselt langetada valla arengu 
jaoks vajalikke otsuseid.

Volikogu istungid on avalikud ja kõi
gile jälgitavad VOLISes. VOLISe abil 
saab korraldada elektroonilisi ja virtuaal
seid istungeid ning kaasata elanikkonda 
vallavalitsuse otsustusprotsessidesse. 
Tänan valla IT meeskonda, valla kantse
leid ja volikogu liikmeid, kes oma töös on 
uut süsteemi rakendanud.

Kuna mina ei kuulunud esimesse Alu
taguse vallavolikogu koosseisu, siis on mul 
praegu raske anda hinnangut ühinenud 
valla arengule. Arvan, et kuna Alutaguse 
vald on pindalalt Eesti mandriosa suurim 
vald – 1459 km2 ja väga väikese rahvasti
kutihedusega – 3,2 inimest km2 kohta, siis 
teeb see valla juhtimise keerulisemaks. Seda 
kogesin ka ajaliselt, kui tutvusin Alutaguse 
valla kaugemate piirkondadega – kuue tun
niga suutis vallavanem mulle põgusalt tut
vustada Tudulinna, Peipsiäärset  ja osaliselt 
Illuka piirkonda. 

Üheks suureks probleemiks on rahvas
tiku vähenemine vallas. Seetõttu kutsun 
elanikke üles üle vaatama oma elukoha 
registreerimise andmed. 

Alutaguse vald on teinud viimastel aas
tatel suuri investeeringuid Peipsi piirkonna 
arenguks. Loodame, et tulevikus on selles 
piirkonnas rohkem maksumaksjaid. Tähe
lepanu tuleb pöörata investeeringute tege
misel ka teistele piirkondadele, et nende 
vajadused ja areng seisma ei jääks. Kind
lasti on oma pitseri jätnud  turismisektorile 
ja kogu ettevõtluse arengule COVID19.

Täna on kujunenud teravaks problee
miks Iisaku Gümnaasiumi tulevik. Osa
liselt on see tõstatunud sellest, et valla 
2022. aasta eelarve kuludest moodustavad 
hariduse kulud 51,1%.

Selleks, et langetada õige otsus, tuleb 
teha haridusvõrgu põhjalik analüüs, koh
tuda kooliperega ja kogukonnaga. Minu 
arvates tuleb haridusvõrgu muudatusi teha 
vajadusel tasakaalukalt ja mõistlikult. Soo
vin kooliperele koolirahu. 

Elame keerulisel ajajärgul. Ühelt poolt 
pidurdab inimeste suhtlemist ja seltsi
elu juba teist aastat kestev viirushaigus 
COVID19. Teiselt poolt on toimunud 
energiahindade väga suur tõus, mis on tõst
nud inimeste eluasemekulusid ja hinnaralli 
jätkub ka teistes valdkondades. Vabariigi 
Valitsus kehtestas energiatoetuse taotle
mise korra. Palun abivajajaid Alutaguse 
vallavalitsuse poole pöörduda, et saada 
natuke abi ja leevendust rahakotile.

Soovin vallaelanikele tervist ja üksteise 
märkamist ning vajadusel abistamist.

Ülevaade 
Alutaguse Vallavolikogu 
istungitel otsustatust
Ülevaate koostas Lehti Targijainen
vallasekretär

• Kinnitati vallavolikogu alaliste komisjonide liikmed:
• eelarve- ja majanduskomisjon:  Aivo Tamm, 

Aivar Surva, Aare Karp, Jüri Päll, Kaie Moisa;
• haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon:  Annes Kingu, 

Vladimir Derbuk, Andres Pärnpuu, Kärolin Kivestu, 
Anneli Bogens, Marika Laanemäe, Erika Lindsalu;

• keskkonnakomisjon: Veljo Kingsep, Juri Novožilov, 
Gunnar Lepasaar, Anne Nurgamaa, Paul Kesküla;

• revisjonikomisjon: Kalle Kuusik.

• Võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri 
ja teenistuskohtade koosseis, mis jõustus 01.01.2022.
• Otsustati 2021. aasta töötulemuste eest maksta lisatasu ühe 
kuupalga ulatuses vallavanem Tauno Võhmarile.
• Kinnitada alates 01.10.2022 vallavanem Tauno Võhmari pal-
gaks 4000 eurot kuus.
• Finantsjuht Luule Salla tutvustas Alutaguse valla 2022. aasta 
eelarvet. Põhitegevuse tulude kogumaht on 11 926 304 eurot 
(2021: 11 309 944 eurot). Põhitegevuse kulude kogumaht 
on 11 487 533 eurot (2021: 10 919 508 eurot). Põhitegevuse 
tulem on planeeritud 438 771 eurot (2021: 390 436 eurot). 
Investeerimistegevus kokku (=investeerimistegevuse sisse-
tulekud – väljaminekud) on negatiivse tulemiga summas 
– 3 643 855 eurot. Vahe kaetakse likviidsete jäägi, põhitege-
vuse tulemi ning nõuete muutuste arvelt (Illuka Arengufond). 
Otsustati 13. jaanuaril 2022. a korraldada eelarve arutamiseks 
volikogu komisjonide ühiskoosolek.

Head 
vallaelanikud!

Koera järelt koristamine 
on omaniku kohustus
Martin Miller
keskkonnaspetsialist

Koerapidamisega seoses on avalikel ala
del lahtiselt ringi jooksvate loomade 
kõrval põhiliseks probleemiks 
koristamata väljaheited. Talvel 
on väljaheidete üles korjamine 
omaniku jaoks ebamugavam 
ja tihtipeale jäetaksegi oma 
lemmiku tagant korista
mata, sest lumi katab asi
tõendid. Lume sulades 
ilmuvad aga talve jooksul 
tekkinud „miiniväljad“ näh
tavale. Nii juhtubki, et laekub 
vallavalitsusele pöördumisi nii 
kergteede ääres kui ka haljasaladel 
ja parkides lume alt välja sulavate 

koerahunnikute kohta. Need riivavad 
silma, rikuvad avalikku heakorda, kuid 
on ühtlasi ka potentsiaalseks parasiitide 
kasvulavaks. Ohtlikud parasiidid ei ohusta 
sealjuures ainult lemmikloomi, vaid võivad 

edasi kanduda ka inimestele. 
Tõenäoliselt on „miiniväl

jade“ tekkepõhjuseks mitte nii
võrd omanike teadmatus, vaid 
pigem kohustuste vältimine. 
Positiivne on see, et palju on 
siiski ka neid loomaomanikke, 
kel ei teki küsimustki, kas nad 
peaksid oma lemmiku tekitatud 
jäätmed üles korjama. Siin
kohal tuletabki vallavalitsus 
meelde, et lemmikloomaga 
avalikus ruumis (metsas, 
puhkealal, rannas, täna
val, pargis jne) viibides on 

omanik tema eest, hoolimata aastaajast, 
vastutav. Vastavalt Alutaguse valla koerte 
ja kasside pidamise eeskirjale on looma
omanik kohustatud jälgima, et tema loom 
ei reostaks avalikke kohti, kaasa arvatud 
hoonete ühiskasutuses olevaid ruume ja 
territooriumi, avalikku teed, haljasala, liiva
kaste. Looma poolt tekitatud reostus tuleb 
koheselt koristada. Samuti tuleb avalikus 
kohas täita heakorra eeskirjast tulenevaid 
nõudeid. Niisiis on loomaomanikul kohus
tus koristada oma koera või kassi väljahei
ted ning antud kohustuse täitmata jätmise 
eest on võimalik trahvida. 

Head loomaomanikud, võtke koeraga 
jalutama minnes  kaasa väike kilekott, kuhu 
saate panna looma väljaheite ja selle hiljem 
prügikasti visata. Heakorra tagamine on 
kogukondlik eesmärk. Hoiame Alutaguse 
valla avaliku ruumi puhtana!

Talihoolduse korraldamine 
Alutaguse vallas

 
Alutaguse vallas korraldab lumetõrjet Alutaguse Haldus OÜ 
(tel 336 6930 ja 504 1925, e-post info@alutagusehaldus.ee).
Vallavalitsuse lumetõrje eest vastutav isik on Aare Lehtpuu 
(tel 5860 5666; e-post aare.lehtpuu@alutagusevald.ee).
Lund lükatakse valla 16 piirkonnas. Piirkondade kaart ja lund 
lükkavad ettevõtted on leitavad avalikus kaardirakenduses: 
www.evald.ee/alutagusevald/
Kaardi avamiseks: 1. Avada "Infokihid"; 2. INFO paneelilt avada 
"Talihooldus"; 3. Piirkondade sisselülitamisel kuvatakse kaardil 
hooldatavate teede andmed.

LUME- JA LIBEDUSETÕRJE TAVAOLUDES
Lumetõrje valla maanteedel ja tänavatel tuleb teha hiljemalt hom-
mikul kella 7.00ks, erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel 
hiljemalt kella 12.00ks.
Libedusetõrje tehakse Mäetaguse ja Iisaku alevikus ning Kiikla ja 
Kuremäe küla keskuses vastavalt ilmaoludele hiljemalt 4 tunni jooksul 
libeduse tekkimisest. 

LUMETÕRJE RASKETES ILMAOLUDES
Valla maanteedel ja tänavatel tuleb tagada vastav seisunditase hilje-
malt 6 tunni, erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel hiljemalt 
10 tunni jooksul pärast raskeid ilmaolusid põhjustanud ilmastikutin-
gimuste lõppemist. 

TEEDE SEISUNDITASEMED
Valla maanteede ja avalikus kasutuses olevate erateede talvine sei-
sunditase on 1: lumekihi paksus sõiduteel: kohev lumi kuni 10 cm; 
sulalumi, lörts või soola-lume segu kuni 5 cm.

Erateedele ja majapidamiste juurdesõiduteedele talvist seisundi-
taset ei määrata, kuid tee peab olema sõidukitele ja jalakäijatele läbitav.

LISANÕUDED TALIHOOLDUSE TEGEMISEL
• Teed peavad olema lumest sahatud tee laiuselt. Tupikteel ja elanike 

majapidamisteni viivatel teelõikudel tuleb vajadusel ja võimalusel 
lumest puhastada sõiduki ümberpööramise koht, kuid lumevalli 
ei tohi kuhjata värava ette. 

• Lumetõrjel vältida liiklust (nähtavust) takistavate lumevallide tek-
kimist (lubatud kõrgus ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm).

• Erateed ja majapidamiste juurdesõiduteedel, mis on tähistatud 
sildiga „Eratee“, „Eramaa" jmt, toimub talihoole ainult omaniku esi-
tatud kirjaliku avalduse alusel.

• Töövõtjal on õigus nõuda eratee/juurdesõidutee omanikult tali-
hoolduse perioodiks tee alguse ja laiuse samuti muude talihoolde 
töid takistavate või talihoolde tehnikat ohustavate esemete (puud, 
piiritähised, maakraanid, suured kivid jmt) tähistamist. Töövõtja ei 
vastuta tähistamata takistuste kahjustamise eest.

Veljo Kingsep
Vallavolikogu esimees

Sünnid vallas 2018-2021
Piirkond 2018 2019 2020 2021 Kokku
Iisaku 5 9 8 11 33
Illuka 7 7 9 11 34
Mäetaguse 16 13 17 13 59
Tudulinna 1 2 4 1 8
Alajõe 1 2 0 1 4

30 33 38 37 138

Surmad vallas

2020 93

2021 79
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Energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks 
hüvitatakse osaliselt suhtelises vaesuses elavatele 
peredele energiakulud. Toetust on õigus saada üksi 
elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine neto
sissetulek on alla suhtelise vaesuspiiri. Seda arves
tatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, 
iga järgmise vähemalt 14aastase leibkonnaliikme 
kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14aasta
sed lapsed kaaluga 0,3. Näiteks kahe täiskasvanuga 
perel on piiriks 1689 eurot, kahe täiskasvanu ja ühe 
alla 14aastase lapsega perel 2027 eurot ja kahe alla 
14aastase lapsega perel 2365 eurot. Kui peres on 
kaks täiskasvanut ja juba 2 üle 14aastast last, on 
piiriks 2815 eurot.

Energiakulude hüvitise kalkulaatori abil saate 
ise kontrollida, kas teie leibkond kuulub toetuse 
sihtrühma ja kui suureks kujuneb elektri, gaasi ja 
kütte hinna hüvitis.

Toetust makstakse 80% energia koguhinnast, 
mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 
49 €/ MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/ MWh 
(7,8 s/kWh). Selle hulka on arvestatud lisaks energia 
maksumusele ka võrgutasu, aktsiis, käibemaks.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale 
kokku, siis on vaja vähem taotlusi esitada. Kui kuulute 
toetuse saamiseks nõutud sihtgruppi (suhtelises vae
suses), siis mitme kuu peale kokku taotluse esitamine 
ei vähenda teie toetust. Samas tuleb arvestada sellega, 
et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esi
tamise kuupäevast rohkem kui neli kuud varasema 
energia tarbimise kuu kohta. Näiteks jaanuaris saab 
esitada taotluse septembri kuni detsembri energia
kulude katmiseks toetuse saamiseks, veebruaris aga 
enam septembri eest toetust taotleda ei saa.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu 
kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud doku
mentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

• tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja 
elektrikulud kokku (eurodes);

• tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) 
ja gaasikulud kokku (eurodes);

• kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja 
elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaug
kütte piirhinnaga piirkonnas;

• kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu 
lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taot
lusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, 
kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlas
tatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Taotlusi hakkame vastu võtma 13. jaanuarist 
2022. Taotluste eest vastutav ametnik kontrollib 
taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse 
suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata 
jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi 
vajalike dokumentide saamisest arvates. Vallavalit
sus kannab toetuse üle taotleja soovitud arveldus
kontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse 
tegemisest arvates.

 
TAOTLEMINE PABERVORMIL
Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketid on 
kättesaadavad vallamajas, teenuskeskustes, raama
tukogudes ning valla kodulehel.
Vajaminevad dokumendid:

• isikut tõendav dokument
• energiakuluga seotud arved
• arvelduskonto number

Taotlusele lisatavad energiaarved on võimalik kõige 
lihtsamalt pdfformaadis alla laadida enda energia
müüja iseteeninduskeskkonnast:
Eesti Energia eteenindusest, Eesti Gaasi etee
nindusest, Alexela iseteenindusest, Imatra Elektri 
iseteenindusest, VKG Elektri iseteenindusest, Elekt
rumi iseteenindusest ja 220 Energia eteenindusest.

Lisainfo: www.energia.ee/uudised/blogi//
energiakuludehuvitaminemidapeaksidteadma.

Muid dokumente on vaja juhtudel, kui näiteks taot
leja elukoht erineb rahvastikuregistri andmetest, 
kui eluruumi üüritakse (üürileping) vms. Lisado
kumentide nõue täpsustatakse vajadusel.

Info energiakulude hüvitamise kohta tel 5787 2775
evi.kruzman@alutagusevald.ee

 
TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT
Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt 
sisse Alutaguse valla teenuste ja toimingute kesk
konda. Sisse logimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik 
on ID kaart ning kaardi PIN1 ja PIN2. Keskkonda 
sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri and
metega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt 
allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud 
korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. 
Vormi saaja nimi: Alutaguse vallavalitsus ja Teie 
eposti aadressile laekub kinnituskiri.

Taas avaneb hajaasustuse 
programmi taotlusvoor
Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et alates 1. veebrua-
rist 2022. a avaneb Hajaasustuse programmi taotlusvoor. 
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2022.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasus-
tusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingi-
mused. Programmi kaudu toetatakse majapidamises joogi-
vee kättesaadavuse tagamist ja veekvaliteedi parandamist, 
elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süs-
teemi rajamist, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee 
rajamist ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse 
elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapidamine ei 
ole liitunud elektrivõrguga).
Programmi üldtingimused on järgnevad:
• taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 

1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv 
majapidamine;

• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete koha-
selt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 
majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, 
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;

• projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale keh-
tivad samad tingimused, mis taotlejalegi;

• juhul, kui hajaasustuse programmist on toetust saadud 
varemgi, peab taotluse esitamise päeval eelmise toetuse 
kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt 
kinnitatud;

• projekti ajalise kestuse arvestus algab toetus lepingu 
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõp-
penud 31. oktoobriks 2023.

Toetuse taotlemise täpsemad tingimused, nõuded ja kohus-
tused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest 
nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on leitav Riigi Teata-
jast (www.riigiteataja.ee/akt/110122019004?leiaKehtiv) 
või Riigi Tugiteenuse Keskuse kodulehelt (www. rtk. ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasus-
tuse-programm) ja Alutaguse Vallavalitsuse veebilehelt 
(www.alutaguse vald.ee/hajaasustuse-programm). Nime-
tatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud 
vajalikud juhendmaterjalid. 
Vastavalt programmdokumendi § 17 lõike 1 punktile 2 kinni-
tas Alutaguse Vallavalitsus hajaasustuse programmist 2022. a 
toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgmiselt:

1.1 veesüsteemid
1.2 kanalisatsioonisüsteemid
1.3 juurdepääsuteed
1.4 autonoomsed elektrisüsteemid

ja eelistatud sihtrühmad järgmiselt:
2.1 lastega pered
2.2 pered, kus elab puudega inimene

Lisainfo: Küsimuste korral pöörduge Alutaguse valla 
arendusspetsialisti Piret Anvelti poole (telefon 336 6923, 
mobiil 5886 6864, e-post piret.anvelt@alutagusevald.ee).

Energiakulude hüvitamine
TAOTLUSI ON 
VÕIMALIK ESITADA:

IISAKU VALLAMAJA 
Tartu mnt 56, Iisaku alevik
E, T, K kl 9–16
N kl 9–12 ja kl 14–18
R kl 9–12
• Zlata Hollat 
zlata.hollat@alutagusevald.ee
• Julia Lehtla 
julia.lehtla@alutagusevald.ee

MÄETAGUSE teenuskeskus 
Pargi 5, Mäetaguse alevik
E, T, kl 9–16
N kl 9–12 ja kl 14–18
R kl 9–12
• Aita Murdsalu 
aita.murdsalu@alutagusevald.ee
• Evi Kruzman 
evi.kruzman@alutagusevald.ee

ILLUKA TEENUSKESKUS 
Valla, Illuka küla
R kl 9–12
Ülejäänud aegadel vastavalt 
kokkuleppele tel 5814 4909

KURTNA raamatukogu-seltsimaja
Kurtna küla
T kl 10–15
Ülejäänud aegadel vastavalt 
kokkuleppele tel 5787 2775

ALAJÕE TEENUSKESKUS 
Valla 8, Alajõe
N kl 13–18
Ülejäänud aegadel vastavalt 
kokkuleppele tel 5555 3486
• Inna Zahhalina 
inna.zahhalina@alutagusevald.ee

TUDULINNA TEENUSKESKUS 
Kooli 4, Tudulinna küla
K kl 9–15
Ülejäänud aegadel vastavalt 
kokkuleppele tel 5663 8765
• Heli Šmigelskene 
heli.smigelskene@alutagusevald.ee

Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor

Üks keeruline aasta on jälle minevikuks saanud. 
Siiski leidus selles ka palju head, mida mäletada ja 
kaasa võtta. Kunstide kooli õpetajad panid kirja 
oma mõtteid eelmise aasta õnnestumistest ja õppi
miskohtadest. Jagame neid ka meie lehelugejatega.

Õpetaja Vova leiab, et koroona aeg tõi kaasa ka 
ühtteist kasulikku. Nii näiteks hakkasime hindelise 
esinemise videosid salvestama. Tänu sellele saa
vad õpilased oma mängu kõrvalt näha ja vigadest 
õppida. Samuti saab sel kombel jagada esinemist 
ka peredele. See on lastevanemate poolt soojalt 
vastu võetud.

Õpetaja Inna hindab võimalust töötada koos 
heade kolleegidega ja toredate õpilastega. Ta peab 
tähtsaks, et tal on õpilastega väga sõbralikud suh
ted. Distantsõpe andis võimaluse tutvuda erinevate 
veebikeskkondadega, programmidega ja video
materjalidega, mida nii pilli kui solfedžotundides 
kasutada.

Õpetaja Meeli töös on üheks läbivaks võtme
sõnaks omalooming nii laste kui enda kontekstis. 
Teiseks märksõnaks on pärimuslike elementide 
kasutamine. Õppeprotsessis peab Meeli oluliseks 
loovust ja mängulisust. Ta leiab, et muusikaõpetus 
lastega peaks olema eelkõige emotsioone loov ja 
toetav. 

Õpetaja Kaja meenutab, et juunisjuulis oli 
Iisaku Kihelkonna Muuseumis meie kunsti
klassi kevadnäitus, millele saime palju positiivset 

tagasisidet. Üks näitusekülastaja annetas koguni 
oma kodus seisma jäänud suure paberipaki, millele 
on hea visandeid teha.

Suvine looduspraktika laager toimus tänavu 
väljasõitudena ümbruskonna toredatesse paika
desse Lemmakus, Lohusuus ja Pagaril. Näitust 
saab peagi Pagari seltsimajas näha. Kunstide kooli 
juurde valmis jõuluinstallatsioon, mida isad aitasid 
ehitada ja mille puitmaterjali saime annetusena.

Distantsõppe perioodil jäi õpetaja Ave väga 
rahule VII tantsuklassi veebitundidega, kus tegeleti 
üldpädevuste arendamisega. Hästi õnnestus poiste 
tantsurühmaga Meeste tantsupeoks tantsude õppi
mine. Poisid olid püüdlikud ja kohusetundlikud. 

Tantsud said selgeks. Loodetavasti saab eesootav 
pidu tuleval suvel Rakveres ikka toimuma.

IV tantsuklassi lõpetas seitse õpilast. Nende 
tantse harjutati distantsõppe ajal õues nii lume 
kui vihmaga. Õpilased olid kohusetundlikud ja 
motiveeritud. Kuna Ave tegeleb töö kõrvalt ka 
magistriõpingutega, siis on õnnestunud need 
omavahel siduda. Õnn on, et lastel tantsutunnis 
silmad säravad.

Õpetaja Irina on väga rahul oma õpilase Tiho
niga, kes on valmis muusikas tõsiselt eesmärke 
seadma ja mitu tundi päevas harjutama. Tihon 
saavutas kolmanda koha Eesti Muusikakoolide 
Liidu konkursil Parim Noor Interpreet Virumaa 

regiooni klaverikonkursil, teise koha KohtlaJärve 
Etüüdirallil ning ta valiti teise vooru konkursil 
Virumaa Noor Muusik 2021.

Õpetaja Valja alustas õpetaja Vova juhenda
misel õppimist, kuidas teha fonogramme. Valja 
on uhke oma rahvamuusika ansambli üle, mille ta 
lõi aastaid tagasi. Kuigi lapsed on meie kooli juba 
lõpetanud, tegutseb ansambel siiamaani ja lapsed 
võtavad hea meelega osa erinevatest üritustest ja 
kontsertidest. Hea on tõdeda, et üks ansambli liige 
sai tänavu Viljandi Kultuuriakadeemiasse kooli
muusika erialale sisse.

Õpetaja Kirill leidis, et meil oli tore jõulukont
sert. Ta leiab, et Iisaku Kunstide Koolis on väga 
sõbralik kollektiiv. Tänu sellele oli kerge kollektiivi 
sisse elada ja õpetajatega kontakti leida. 

Lõpetuseks veidi ka üldisemat laadi andmeid. 
2021. aasta 31. detsembri seisuga õpib Iisaku Kuns
tide Koolis 73 õpilast: muusikahuvialadel 42, kuns
tihuvialal 29 ja tantsuhuvialal 12. Neist kaheksa 
õpilast õpivad kahel huvialal ja üks õpilane kolmel 
huvialal. Kümme õpilast on Mäetaguse Põhikoolist 
ja 63 Iisaku Gümnaasiumist. 2021. aastat alusta
sime 67 õpilasega. Õpetatavateks huvialadeks on 
tants, kunst, ukulele, mandoliin, löökpillid, kitarr, 
viiul, klaver, plokkflööt, akordion, karmoška. Lisaks 
õppekavajärgsele tegevusele pakume võimalust 
osaleda keraamikaringis. Iisaku Kunstide Koolis 
töötab kaheksa õpetajat: Kaja Tina, Inna Mihhai
lova, Valentina Järve, Ave JäägerNurgamaa, Irina 
Sbrodova, Vladimir Sõtševski, Meeli Õunap ja 
Kirill Žavoronkov.

Fotode autor: Kaja Tina

Aasta 2021 
Iisaku Kunstide Koolis
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Milliste mõtetega vaatate täna tagasi oma tööle, 
mil üks eluetapp on kohe läbi saamas?
34 aastat ordineeritud vaimulikuna ja enne seda 
mõned aastad koguduse praktikandina – see on 
tegelikult pool minu elust. Vahepeal on küll olnud 
võimalusi ja pakkumisi ka mujale minna, aga olen 
sellele kohale kindlaks jäänud. IdaVirumaa on 
niigi õnnetus olukorras olnud ja kui kõik ära lähe
vad, siis kes seda karja siin toidab? Aga aeg nii väl
jaspool kirikut kui ka kirikus on olnud üsna huvitav 
ja ka seda osalemist on jätkunud mõlemale poole.

Kuidas elavad kogudused Ida-Virumaal, kui 
liikmete arv üha väheneb?
Maal on loomulikult probleem, et inimesed lähe
vad ära. Iisakus oleme siiski suutnud koguduse
liikmete kui kirikus käijate arvu hoida stabiilsena. 
Nüüd on olnud vähenemine seoses koroonaga. 

Iisaku koguduses on olnud tugev tuumik. 
Koguduse juhatus ja senine juhatuse esimees Anne 
Ferschel on olnud tugevaks toeks. Tänu neile ei 
ole ma pidanud muretsema igasugu päeva või 
majandusprobleemide pärast, vaid olen saanud 
teha vaimulikutööd ja selle kõrvalt ennast teatud 
hetkedel poliitikale pühendada. Vaimuliku teeni
mise aja sisse jäi ka 80ndate lõpp ja ERSP loomine, 
Eesti Kongressi aeg ja töö riigikogus.

Virumaal öeldakse ikka, et viru veri ei värise ja 
takune särk ei kärise. Kuidas Virumaalt pärit 
noorel mehel tekkis mõte, et nüüd on vaja lii-
gestest lahti ühiskonda paika sättima hakata? 
Ühelt poolt on mind lapsest peale saatnud tead
mine, et Eesti riik on okupeeritud ja et see ei ole 
normaalne olukord. Avalikult neil teemadel mui
dugi ei räägitud, aga kusagilt vanemate sugulaste 
kaudu imbus see minusse. Mida edasi, seda enam 
selgines, mida elu ideoloogia vangistuses tegelikult 
tähendab. Eks sealt see protestimeel tuli.

Kas te konkreetset põhjust või seika ka mäle-
tate, mis närvi mustaks ajas?
Meenub ameeriklaste film „Meeletu, meeletu 
maailm”, kus sai näha uhkeid masinaid ja seda, 
kuidas elati. Vaatamata sellistele võrdlusmomen
tidele mind need igapäevaeluga seonduvad asjad 
eriti ei puudutanudki. Küll aga häiris ajaloo võlt
simine – ja et keegi ei julgenud sel teemal sõna 
võtta. Kodus oli üks info ja koolis teine. Kooliajal 
ei osanud selle tundega eriti midagi peale hakata. 
Panime koos klassivennaga klaastaarat ära viies 
tühjadesse piima pudelitesse sildikesi: Eesti vabaks!

Kutsumist vaimulikuks tundsin järsku, aastal 
1975. Olin vanglast tagasi jõudnud ja taipasin, 
et kui tahan ühiskonna ideoloogiast eemal olla, 
tuleb kiriku rüppe minna. Selle välgatuse peale 
käisin korraks isegi õppimisvõimalusi uurimas, 
aga abiellumine tuli peale ja Usuteaduse Instituuti 
astusin alles 1981. aastal. 1987. aastal ordineeriti 
mind vaimulikuks. Siis ma Iisaku kirikusse tulingi. 

Poliitilises elus olin seitse aastat ja sellega oli 
samamoodi: nagu sund tuli peale. Ma absoluutselt 

ei juurelnud, mingit kartust ei olnud. Nagu proh
vet, keda Jumal kutsub: isegi kui sa ei taha, sa ikkagi 
pead minema. Üldiselt oldi ikka hirmul, koguduses 
oldi ka, aga mul ei olnud millegipärast absoluut
selt mitte mingit tunnet, et äkki keegi tuleb käsi 
väänama või miski läheb halvasti ja ei õnnestu. Oli 
ainult selgus, rahu, tung tegutseda. Läksime KGB 
vastu ja Lenin sai Jõhvis maha võetud.

80ndate lõpus kutsus mind ERSP loomisele 
minu naise õemees. Võtsin endaga veel paar vai
mulikku kaasa: Üllar Kask ja Üllar Nõlv. Kolmekesi 
läksimegi. Sealt alates sukeldusin kapitaalselt Eesti 
riigi taastamisse. 

Mida toob kirikule tulevik?
Arvan, et kiriku olukord läheb raskemaks. Maailma 
surve saab kirikule olema veel tugevam. Rahule 
jäetakse meid võibolla siis, kui laulad sama laulu, 
mida ühiskond tervikuna. Siis on okei – võid olla 
meie kõrval. Aga kui kirik tahab jääda kirikuks ja 
olla Jumala sõna kuulutaja, siis surve tuleb. Ka 
tagakiusamised võivad tulla.

Mida saab kirik ära teha vaimse ärkamise jaoks?
Vaimne ärkamine ei olene meist. Vaimulikud kuu
lutavad Jumala sõna võibolla isegi varasemast 
rohkem. Usuline ärkamine pole inimese töö, siin 
on ikkagi Püha Vaimu jõud olnud taga, kui need 
suured äratused on olnud. Selle nimel tuleks pal
vetada, kuid kõigi eest palvetada ei saa ainult vai
mulikud ja koguduste liikmed. Sellest aru saamata 
ei muutu mitte miski.

Olete vaimulikuna olnud aktiivne ka poliiti-
kas ja praegugi kuulute kohaliku vallavalit-
suse koosseisu. Kuidas oma erinevates rolli-
des mõtestate Jumala riigi ja maapealse riigi 
suhteid?
Elada tulebki korraga kahes riigis. Maapealses elus 
peab osalema, aga ei pea selle sarnaseks saama. Ei 
pea kaasa tõttama sellega, mida maailm pakub, vaid 
Jumala saadikutena maises riigis oma rida ajama. 
Iga vaimuliku, iga kristlase kohus, isegi kui ta ei 
lähe kuhugi volikokku, valitsusse või riigikokku, 
on kaasa aidata, et selles ühiskonnas leviks Jumala 
sõna ja tõde, ja mitte ainult sellest, et Kristus on 
lunastaja – Jumal ütleb ka muudes asjades oma 
sõna. Tuleb olla maailmas soolaks, nagu Jeesus 
seda tahab – ma ei näe siin mingit vastuolu. Loo
mulikult, kui sul on suur kogudus, siis palju aega 
lähebki koguduse peale ja sa füüsiliselt ei suuda 
veel ka poliitikas osaleda. 

Mina olen kõik 34 aastat töötanud seitse päeva 
nädalas: nädala sees volikogus, riigikogus, valla
vanemana – kokku 10 aastat. Nädalavahetusel ja 
vabal ajal nädala sees pühendasin end vaimulikule 
tööle: kirikutalitused, kohtumised inimestega. 

Oma 34 aastat vaimulikuna peaksin seega kor
rutama poolteistkümnega. Puhkepäevi pole olnud. 
Seetõttu tahan selle töö ka lõpetada. Vaimulikuna 
võin edasi teenida, aga kogu vastutuskoormat 
koguduse eest ei taha enam kanda.

Olete oma järeltulijaile jätnud maha korras kiri-
kuhooned. Kas kirikuhoonete remontimine on 
koguduse ülesanne või peaks vastutust jagama?
See on õrn koht ausalt öeldes. Vaimulikuna eelistan 
ma loomulikult seda, et koguduse oma vahendeid 
ei paigutataks betooni, vaid kasutataks sisulise töö 
peale. Oleme ju siiski kutsutud Sõna kuulutama ja 
karja toitma, tegema tööd inimestega. See kõige 
tähtsam. 

Meie oleme katsunud kirikute kordategemiseks 
raha leida mujalt. Illuka kiriku kordategemise mak
sis 100% kinni vald. Iisaku kiriku remonti finant
seerisime PRIA projekti rahadest, see läks maksma 
peaaegu 200 000 eurot. 

Selle asemel, et koguduse raha ehituseks kulu
tada, käige juba parem koos koguduse majas või 
korteris või kus iganes, on minu arvamus. Kui oma 
vahendid paigutatakse suurde hoonesse ja selle 
üleval pidamisse, aga kogudus vaimulikule palka 
maksta ei saa, siis on midagi totaalselt paigast ära.

Kuidas usku praktiseerite? Mille poolest erineb 
teie kui vaimuliku või ka kristlase elu tavalise 
inimese omast? Mis need päeva komponendid 
või üldised põhimõtted on?
See ei ole otsaette kirjutatud, et olen kristlane. Ei 
ole ka nii, et seltskonnas viskan äkki põlvili ja hak
kan palvetama. Mille järgi saab aru, et tegemist on 
kristlasega, on arvatavasti seisukohad ja käitumine 
teatud olukordades. Näiteks kusagil seltskonnas 
minu juuresolekul tuttavad juba 

Kui jaauaris oma töö vaimulikuna lõpetate, siis 
mis saab edasi?
Lähen pensionile – ja kas peab üldse midagi 
tegema pensioni ajal, kas see polegi mitte selleks, 
et mitte midagi teha? (naerab)

Tegelikult ei saa tegevuspuuduse üle kurta. 
Olen praegu Jõhvi Vallavalitsuse liige. Kaks korda 
nädalas paar tunnikest veedan istungitel. Mul on 
ka mitmeid hobisid. Maalin portreesid, akte, loo
dust. Tervisespordiga tegelen vaikselt ja mõõdukalt 
edasi – mõni ju kaotab lausa elu suusaradadel, kui 
liiga palju pingutab. Püüan ka vaimulikuna mitte 
rooste minna ja lähen appi, kui mõnel vaimulikul 
on abi vaja. 

Minu koguduste juures jätkab tööd emeriitvai
mulik Tõnis Tamm, kes jääb teenistusse pooleks 
aastaksaastaks. Tähtis on see, et jumalateenistu
sed jätkuksid, et inimestega suheldakse. Kirikud 
on korras ja majandusasjade pärast ei ole vaja 
muretseda.

Milline Piibli kirjakoht seostub Teie eluga kõige 
rohkem, on just Teid kõnetanud?
Tegevuses vaimulikuna on mulle lähedane piib
likoht, kus Issand ütleb neile, kes tänu, au või 
tunnustust taga otsivad: „Sa oled teinud, mis on 
sinu kohus!” 

Intervjuu on täispikkuses avaldatud ajalehes 
Eesti Kirik (14.01.2022)

Kogudustel uus 
hingekarjane
Iisaku kogudus

Alates 1. jaanuarist 2021.a. teenib Iisaku, Illuka ja 
Tudulinna kogudusi diakon Tõnis Tamm. Meie uus 
vaimulik on sündinud 19.09.1960 ja ordineeritud 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku diakonõpetajaks 
18.11.2012. 

Tõnis Tamm on endine ooperilaulja, kel sel 
alal staaži 35 aastat ja kes on laulnud 14 aastat 
Rootsi Kuningliku Ooperi kooris. Tõnis Tamm on 
teeninud ka vikaardiakonina Stockholmi eesti 
kogudust. Peale lauljapensionile jäämist siirdus 
ta perega tagasi Eestisse. Koheselt leidis ta raken-
dust diakonina EELK Viru praostkonna Lüganuse 
koguduses.

2. jaanuaril oli Iisaku ja Illuka kogudustel rõõm 
kohtuda uue vaimuliku Tõnis Tamme ja tema 
abikaasa Eva Tammega esimesel ühisel juma-
lateenistusel. Kirikulisi oli mõlemasse kirikusse 
kogunenud veidi rohkem kui tavaliselt talvisel 
ajal. Oleme rõõmsad ja täname Jumalat ning uut 
vaimulikku ning loodame, et meie koostöö saab 
olema mõlemapoolselt sõbralik ja tegus. 

Jumalateenistused Iisaku kirikus toimuvad 
igal pühapäeval algusega kell 11.00, Illuka kiri-
kus iga kuu esimesel pühapäeval kell 13.00 ja 
Tudulinna kirikus iga kuu viimasel pühapäeval 
kell 13.00

Talituste läbiviimiseks (ristimine, leer, 
matus) saab ühendust diakon Tõnis Tammega 
tel 5690 9954 või e-postiga tonis.tamm@eelk.ee

Illuka koguduse 
tänu!
Illuka koguduse juhatus

Illuka kirik ja kogudus on Iisakuga seotud olnud 
ammustest aegadest, võiks isegi öelda, et 
aegade algusest. Kuni Illukal oma kirikut polnud, 
käidi jumalasõna kuulamas kas Jõhvis või Iisa-
kus, kuid enamasti hoiti ikka Iisaku poole. Meie 
kandi kogudus pole olnud kuigi suur, kuid ikkagi 
stabiilselt tegutsev. Suurema (Iisaku) koguduse 
sõsarana on ajast aega jagatud ka hooldaja-õpe-
tajat. Algusaegadel (1930-..) jagas end Iisaku ja 
Illuka vahel Voldemar Kuljus, 1970-ndate lõpus 
Elmar Kull ning viimased 24 aastat tegi seda Avo 
Kiir (jagades oma aega kolme Alutaguse valla 
kogudusega). 

Avo Kiir on Illuka kogudust teeninud kahel 
korral kokku pea veerand sajandit. Aastake 
(1992-1993) ning alates 1997.a aprillikuust eel-
mise aasta lõpuni. 

Ta on olnud hooliv ja pühendunud. Usume, 
et nende aastatega, mil Avo jagas Illuka kogu-
dusega oma AEGA, poetas ta ka killukese oma 
südamest meie inimeste meeltesse. Kiriku käär-
kambri seinal olev temaatiline pilt, mille autor 
on Avo ise, jääb alatiseks teda külla ootama, 
nagu kõik koguduse liikmedki. 

Aitäh, Avo!

AVO KIIR: 
olen teinud, 
mis on mu kohus
Kohtumine Iisaku koguduse pastoraadis toimus õpetaja Avo Kiire jaoks tähendusrik-
kal päeval 26. detsembril, mil nelja kogudust teeninud vaimulik kirikust kallistuste 
ja silmaveega pensionipõlve pidama saadeti. Samal ajal, kui kiriku ees käis hoogne 
lumelükkamine ja ahjust soojad kringlid kirikukohvi kõrvale teele pandi, oli tunnikese 
jooksul võimalus koos legendaarse vaimulikuga lehitseda tema eluraamatut. 

„Aeg nii väljaspool kirikut kui ka kirikus on olnud üsna huvitav ja seda osalemist on 
jätkunud mõlemale poole,” kommenteerib Avo Kiir ise. Enda astumist poliitikasse ja 
kutset vaimulikuteele põhjendab ta: „See on nagu siis, kui jumal kutsub prohveteid. Sa 
lihtsalt ei saa teisiti, kui pead minema. Sa ei karda mitte midagi, on ainult selgus ja rahu.”

Regina Hansen

Avo Kiir. Foto: Iisaku Koguduse arhiiv

Tõnis Tamm. Foto: Iisaku Koguduse arhiiv
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Meeli Õunap

„Väike laul suurele lavale“ on omaloomingu
konkurss ja muusikasündmus, mille algata
jaks ja korraldajaks on KohtlaJärve Güm
naasium ning mis leidis aset juba kolmandat 
korda. Kui varasemalt oli see sündmus Ida 
Virumaa keskne, siis seekord oli osalejaid 
erinevatest koolidest üle Eesti. Konkursile 
laekus 57 omaloomingulist laulu, nendest 24 
kõlasid lõppkontserdil Jõhvi kontserdimajas, 
14. detsembril 2021. Lõppkontserdile pääse
nud laule saatis KohtlaJärve Gümnaasiumi 
noorteorkester, orkestriseadete autoriteks 
olid heliloojad Tõnis Kõrvits ja Siim Aimla. 

Alutaguse vallast valiti lõppkontserdile 
kaks teost – Iisaku Gümnaasiumi õpilase 
Jonathan Habakuke räpistiilis „Lemmar“ 
ning õpetaja Meeli Õunapi loodud lugu 
„Rõemus reinlender“.

Väike laul suurele lavale

Tagasivaade Iisaku 
lasteaia kadripäevale
Iisaku lasteaed

Kadri teeb sillad soode pääle,
külmetab kinni, kasuka kingib,
kutsub jõuluaja sisse.

Iisaku lasteaia „Kurekell“ seinal olev silt hoiatas novembri lõpupäevadel 
„Tähelepanu! Liikvel on kadrisandid. Hoidke uksed ja südamed avatud!“ 
Ja majarahvas saigi sel aastal võõrustada kadrisante kohe päris mitu päeva 
järjest. Valgetes riietes Kadrid leidsid tee nii Iisaku kui Tudulinna majja. 
Nii nagu vanadel aegadel, löödi koos pererahvaga tantsu, lauldi ja mängiti. 
Kadrid tahtsid koos perelastega ka meisterdustööd teha, sest kadripäev ju 
ikka naiste püha ja hingedeaeg sobiv just tubaste näputööde jaoks. Iga lapse 
käes valmiski puust pärlitest pärlipill, kuid selle tegemine polnud niisama 
lihtne, sest pilli tegemise käigus katsuti pererahva nutikust läbi mõistatuste 
ja küsimuste. Kes aga õigesti vastas, sai oma pillile lisada pärlikese.

Näiteks, kas teie teate vastust küsimusele: miks inimesel on kaks kõrva 
ja ainult üks suu? Õige vastus: rohkem peab kuulama ja vähem rääkima. 
Vahel võib see lihtne tõde aga ära ununeda.

Kadrid palusid lisada, et majanaabritega on Kurekella perel küll igati 
vedanud. Kui ikka varahommikul ilmuvad vallavalitsuse tööruumidesse 
valged kummituslikud kogud, kes kutsuvad endaga koos kadrinalja tegema, 
siis jäetaksegi tähtsad tööasjad mõneks ajaks ootele. Poetakse kadrikos
tüümi, võetakse pill kätte ja kadrilaulu tekivad imelised bassihäälsed kõla
värvid. „Laste jaoks pole mul millestki kahju!“ kõlas ühe riietust ja rolli 
vahetanud majanaabri suust.

Olge südamest tänatud – Jaanus, Priit, Tauno ja Piret! Kadripäev Iisakus koos majanaabritega 2021. Fotod: Iisaku lasteaed

Õpetaja Meeli ja tema kunagine 
õpilane Raigo Prants. Erakogu

MÕTTEID OMALOOMINGU KONKURSIST:
• Konkurss annab hea võimaluse eneseväljenduseks läbi omaloomingu. Huvitav on jälgida oma 
loo teekonda, kuidas ühest lihtsast viisijupikesest saab orkestreeritud lavateos.
• Kontserdil kohtusid erinevad muusikastiilid ja erinevad muusikalised kooslused.
• Kuigi lõppkontserdile eelnenud prooviprotsess ei olnud ajaliselt kuigi pikk ja veel viimaseski 
peaproovis oli täpsustamist vajavaid hetki, toimis ja sujus kontserdil kõik väga hästi. Oma panuse 
andis kindlasti ka proovides „vägesid juhatanud“ Kohtla-Järve Gümnaasiumi muusikaõpetaja 
Mihkel Mattisen, samuti õpilaste hea meeskonnatöö, ka nt kontserdil vastutav helitehnik oli 
õpilaste endi hulgast.
• Lõppkontserti kuulates tundus imetlusväärne, kui andekad ja säravad muusika- ja sõnaseadjad 
on noored inimesed. 
• Selline muusikasündmus annab võimaluse ka huvitavateks ja südamlikeks taaskohtumisteks. Nii 
tõi muusika kokku üle pika aja kunagise õpetaja Meeli ja kunagise õpilase Raigo. Ühel on nüüd 
juba pea halliks läinud, teine on Järva-Jaani Gümnaasiumi direktori auväärses ametis. Iisakust pärit 
Raigo Prants oli toonud konkursile osalema oma kooli õpetajate ansambli „Acadeemikud“, kes on 
välja andnud ka oma helikandja CD-plaadi näol, suur osa sellel olevatest lugudest on just Raigo 
loodud. Raigo panustab ansamblisse ka oma pillimänguga. Suur rõõm jäi sellest kohtumisest.
• Kui „Väike laul suurele lavale“ tuleb taas, siis julgustan kõiki, kel soovi, seal osalema. See kogemus 
saab kindlasti tore olema.

Käisin, kuulasin, 
nägin Iisakus …
Anne Jõgi

Käisin kontserdil. Esinejad olid sõitnud kohale 
teisest Eestimaa otsast. Saali sisenedes tundsin 
piinlikkust. Nii vähe publikut! Õnneks olid esine
jad mõistvad ja andsid endast kõik, et kohaletulnud 
saaksid elamuse. Läksingi ju kontserdile jõulu tunnet 
otsima. Liis Mäesalu hääl kõlab selgelt kui jääkristal
lid, Tarvo Valmi hääl aga mahedalt kui langev lumi. 
Midagi ilusat argipäeva. 

Meenus ka eelmine kontsert (tenor Oliver Kuu
sik ja pianist Piia Paemurru) vähese publikuga. Miks? 
Nii hea on pugeda erinevate põhjuste taha. Aega 
ei ole. Ilm on kehv. Koroona! Selle viimase pärast 
on meie elus nii palju muutunud, nii palju on ole
matategemata. Kas kunagi veel saabub normaalne 
elu? Kas kunagi veel taastub harjumus käia teatris, 
kontserdil, üritustel? Või on süüdi kogu see netinuti 
maailm? Kõik tuleb ju lihtsalt kojugi kätte, hakka 
veel kuskile minema. Aga elus asi on ikkagi see kõige 
parem asi!

Käisin teatris. Laval Helgi Sallo, Voldemar Kus
lap, Harry Kõrvits. Imelist säravat Sallot (ei olnud 
Õnnetänava Alma), rahulikku Kuslapit oli saalis 
nautimas ka üsna kesine publik (piinlikult vähe ei 
olnud). Kuidas sellises eas sõita õhtuks kaugele maa
rahvamajja, õppida nii palju teksti, esineda säravalt!

Käisin muuseumis. Kõrvuti vanaaegsete ese
metega on eksponeeritud kunstikooli Pallas tudengi 
Emely Sule (Iisaku Gümnaasiumi vilistlane) lõpu
töö. Emely sai inspiratsiooni poluvernikute pidu
like riiete mustritest ja valmistas nahast kaasaegsed 
aksessuaarid – kott ja ehted, lips ja traksid. Valge ja 
punane. Tagasihoidlik, pilkupüüdev, pidulik. 

Käisin raamatukogus. Jälle ilus näitus trepi
galeriis ja väljapanekud riiulite vahel. Lugemist 
otsides saab nautida ka mõnda omapärast näitust. 
Tihti leiab äratundmisrõõmu: näe, mul oli ka lap
sepõlves selline asi kodus!

Käisin kooli aulas kuulamas kahte oma ala 
fanaatikut – jutuvestja Piret Päär ja pärimusmuusik 
Cätlin Mägi. Jäin ennastunustavalt kuulama… ja kui 
pilgu õpilaste poole pöörasin, oli jälle piinlik. On 
neid, kes ei oska kuulata, ei austa esinejat. Itsitavad 
omavahel, näpivad telefone. Võiks küsida, kus on 
õpetaja silmad. Õpetajana küsin, kas ainult kool peab 
kasvatama või on lapsevanemal ka mingi kohustus?

Käisin alevi vahel. Kõrgele elektrihinnale vaa
tamata on akendel, majadel, puudel nii palju tule
sid. Valge lumi ja heledad tuled teevad selle pimeda 
aja ja jõuluootuse silmale helgeks. Hingele hellust 
pakuvad kontserdid. Nii armas oli Kunstide kooli 
õpilaste esinemine. Kas äkki siit kasvab peale uus 
kontserdipublik…

Rabatalu 
jõulumaal jäi äsja 

seljataha juba 
kolmas hooaeg
Jõuluvana Valdemar ja tema kallid 

päkapikud Herbert, Mannu ja Krissu 
on olnud väga suured abilised meie 

jõulumaal. Vanim päkapikk Herbert on 
väga staažikas ja tema juba teab, kui-

das jõulud päästa ja korraldada nii, 
et kõik lapsed oma kingid õigeaegselt 

kätte saaksid.
Detsembrikuu jooksul sai Rabatalu 

jõulumaast osa tuhatkond külastajat: 
nii lasteaia- kui kooligruppe ja peresid. 

Oleme väga uhked selle üle!
Tänu Alutaguse valla toetu-

sele jätkame seda traditsiooni 
edasi. Oleme väga tänulikud oma 

koostööpartneritele!
Parimat soovides

Jõuluvana Valdemar

Foto: Grete Habakukk
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Kurtna noortekeskus

4H aastalõpupidu
Teisipäeva 28. detsembri õhtupoolikul otsus
tasime Kurtna noortekeskuses korraldada 4H 
klubide „Õnneseened“ ja „Õnnekivikesed“ ühise 
aastalõpupeo. Peo eestvedajaks oli seekord klubi 
„Õnnekivikesed“, mille liikmete ülesandeks oli 
ruumide kaunistamine ning vastavasisuliste män
gude ette valmistamine. 

Pidu algas kõikide liikmete ühise 4H laulu 
(hümni) esitamisega. Edasi kulgeski peokava 
mõtlemis, liikumis ja muusikamängudega, kus 
iga osaleja sai proovile panna enda tähelepanu ja 
kuulamisoskuse. Mängud vaheldusid kehakin
nituspausidega, milleks olid osalejad lauale too
nud maitsvaid söögipalakesi. Muidugi ei jäänud 
üritusele tulemata ka aastavana, kes pidulistele 
laulu, luuletuse või akrobaatilise tegevuse eest 
kingitusi jagas. Ürituse lõpus sai üksteisele soo
vida häid ja lootusrikkaid uusaastasoove. 

Kurtna noored 
robootikavõistlusel
10. detsembril 2021. a osalesid seitse tublit ja 
osavat Kurtna Noortekeskuse noort Jõhvis Pargi 
keskuses toimunud sumo robootikavõistlusel. 
I koha saavutasid Kerto Vinkler ja Kaisa Kivend. 
Võit toodi võistluselt koju Kerto ehitatud ja 
programmeeritud robotiga ning Kaisa moraalse 
toetusega võistlusel. 

Halloweeni karneval
Neljapäeval, 6. jaanuaril otsustasime Kurtna 
noortekeskuses korraldada Halloweeni karne
vali, mis eelmise aasta oktoobri lõpus seoses 
tervisealase olukorraga ära jäi. Karnevali eest
vedajateks olid seekord 4H klubi „Õnneseened“ 
liikmed. Osalejad olid end riietanud halloweeni 
kostüümidesse. Noored olid tõsiselt vaeva näi
nud nende teemakohasel ettevalmistamisel. Ka 
noortekeskuse ruumid olid vastavalt kaunistatud. 

Karnevali kava koosnes mängudest, hallo
weeni kostüümide esitlustest ning just dance 

ettekannetest. Mängiti „Halloweeni bingot“, kus 
eesmärgiks oli piltidega paberilehel ära märgis
tada kõik halloweeniga seostatud pildid; män
gus „Kõrvitsavise“ sai osavust proovida paberist 
kõrvitsa viskamisel; „Halloweeni kahoot“ näitas 
ära osalejate teadmised halloweenist; mängus 
„Täpsusvise“ sai enda osavust proovile panna 
etteantud distantsilt pingpong palli suurde kõr
vitsasse viskamisel; mängus „Joogitopsi puhu
mine“ saime teada, kes suudab topsi endast kõige 
kaugemale puhuda ning igaühe tunnetustaju 
näitas mäng „Ämblik“, kus mänguämblik tuli 
kinnisilmi paigutada endast kaugemal asuvasse 
ettejoonistatud ämblikuvõrgu keskele. Muidugi 
said tunnustatud ka kõikide osalejate eriilmeli
sed halloweenikostüümid. Erinevate mängude 
ja tegevuste lõpptulemusena said osavõtjad 
magusaid auhindu ning noortekeskuse kokan
dusringi liikmed olid karnevali jaoks valmistanud 
ka maitsvaid küpsetisi. 

Halloweenikarnevali ettevalmistajad ja osa
võtjad on igati tänulikud õnnestunud ürituse 
eest!

FOTOKONKURSI TULEMUSED:
Alutaguse valla aasta foto – „Tähelepanu valmis olla...jõuluaeg 
alga“, autor Martin Miller
Parim dokumentaalfoto – „Järvefestival“, autor Kertu Puštšenko
Parim loodusfoto – „Kuremäe karu“, autor Martin Miller
Rahva lemmik – „Päikeseloojang Selisoos“, autor Kaidi Sootalu

Tunnustamist on väärt ka fotograafid Lii Roosa ja Margit Ahu, 
kelle fotod valiti Alutaguse valla 2022 aasta kalendrisse.

Palju õnne kõikidele võitjatele ja suur aitäh neile, kes nägid vaeva 
ja oma foto võistlusele edastasid! Kõiki konkursil osalenud pilte 
näeb Alutaguse Huvikeskuse Facebooki lehel.

Uus Alutaguse valla fotokonkurss 2022 on käimas, ootame 
vahvaid klõpse meie valla tegemistest, inimestest, loodusest!

Fotokonkursi parimad 
said pärjatud

Alutaguse valla aasta foto – 
„Tähelepanu valmis olla...jõuluaeg alga“, 

autor Martin Miller

Parim loodusfoto – 
„Kuremäe karu“, 

autor Martin Miller

Rahva lemmik – 
„Päikeseloojang Selisoos“, 

autor Kaidi Sootalu

Kurtna Noortekeskuses

Kurtna noored robootikavõistlusel. Foto: Mirjam Vinkler

Parim dokumentaalfoto – 
„ Järvefestival“, 

autor Kertu Puštšenko

Alutaguse Huvikeskus

Alutaguse valla fotokonkurss on lõpule jõudnud. 
Kogu 2021. aasta vältel ootasime huvitavaid 
fotojäädvustusi meie valla ilusatest kohtadest, 
üritustest, inimestest. 

Kokku esitati konkursile 82 fotot ning pildistatud 
oli tõesti väga erinevaid objekte ja vaateid. Kon-
kursil oli kolm erinevat kategooriat – loodusfoto, 
dokumentaalfoto ja aasta foto.

Parimad igast kategooriast valis välja asjatundja-
test koosnev žürii, kuhu kuulusid Iisaku Gümnaa-
siumi kunstiõpetaja Kristiina Avel ja fotograafid 
Ain Spitz ning Aulis Pärnpuu.

Lisaks toimus ka Alutaguse Huvikeskuse sot-
siaalmeedias traditsiooniline hääletus, et valida 
rahva lemmikfoto.
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Mulle meeldib olla  
noorkotkas
Leonid Mihhailov
Iisaku Gümnaasiumi  9. klassi õpilane
Noored Kotkad Iisaku rühma liige

Lugesin kusagilt ilusa mõtte, mis mind ajendas astuma Noorte Kotkaste 
organisatsiooni ja see kõlas järgmiselt: „Ela oma elu nagu noorkotkas, 
kes kuuleb samblasosinat, lendab kõrgemal kui pilvepiir, tunneb sõbra 
küünarnukki ja oskab väikese vilega huulil seljatada villivalu. Ilusad 
hetked loovad ilusaid mälestusi – ole lihtsalt õigel ajal õiges kohas. 
Kohas koos meiega... sa ju oledki! Seikle! Koge! Ela!“

MIDA KUJUTAB ENDAST NOORTE KOTKASTE 
ORGANISATSIOON?
Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud Kaitseliidu noor-
teorganisatsioon, mille missiooniks on vabatahtlikkust väärtustades 
pakkuda noortele parimaid arengu ja tegutsemisvõimalusi isamaalise 
kasvatustöö kaudu.

Mina astusin Noorte Kotkaste organisatsiooni Iisaku Gümnaasiumi 
rühma alles hiljuti. Noorkotkaks saamiseks oli vaja anda pühalik tõo
tus ja mille deviisiks on „Alati valmis”. Olen juba käinud järgulaagris, 
väikesel matkal ja noorte kotkaste laskevõistlusel „Kotkasilm”. Mulle 
meeldib tegeleda laskespordiga ja meie koolis on selleks loodud pari
mad võimalused.

Laskevõistlusel  osales  6 nel jal i ikmelist  võistkonda ja 
indi viduaalvõistlejad.

Iisaku Gümnaasiumi võistkond koosseisus Asko Pärnpuu, Leonid 
Mihhailov, Kevin Sekk ja rühmapealiku abil saavutas kindla I koha 
edestades II kohale jäänud NK Järve rühma 73 silmaga.

Õhkpüssist laskmises saavutas individuaalselt II koha Rolf Rebas, 
III koha Sander Maidla ja 4. koha Marten Nurgamaa. Väikekaliibrilisest 
sportpüssist laskmises saavutas II koha meie koolis õppiv, kuid NK 
Jõhvi rühma kuuluv Karl Aasamets. III koht kuulus Andre Männile ja 
4. koht Leonid Mihhailovile.

Õhupüstolist laskmises olid parimad individuaalvõistlejad Jegor 
Bubnov (II koht) ja Jõhvi rühma võistleja Karl Aasamets (III koht).

28. detsembril pidime minema Rüütli rabasse matkale, kuid paksu lume 
tõttu meie plaanid muutusid ja selle asemel tegime tutvust Iisaku vaate
torniga, külastasime Iisaku kalmistule maetud Vabadussõja kangelase 
leitnant Reinhold Sabolotnõi hauaplatsi ja Vabadusvõitlejate mälestus
sammast. Mälestusmärkide juures rääkis Kalvi Kivimäe huvitavaid fakte 
minevikusündmustest. Pärast matka pakuti meile kosutav lõuna Dello 
kohvikus.

8. jaanuaril autasustati Saka klubis parimaid ja aktiivsemaid noorkotkaid 
ning kodutütreid.

Mulle väga meeldib olla noorkotkas. Meie NK Iisaku  rühmapealik 
Kalvi Kivimäe on tark ja vahva mees. Olen oma valikuga väga rahul.

Ruth Linnard
üks jõulumemmedest

Detsembris peatus kuuks ajaks sporditege
vus Kiikla rahvamaja spordisaalis, sest seal 
seadis end mõnusasti sisse rõõmsameelne 
lumememmeperekond.  

Ei, mitte päris lumememmed, need 
oleksid ju soojas majas ära sulanud, vaid 
lumememmekostüümis jõulumemmed, 
kes kutsusid lastegruppe oma jõulueelsetes 
askeldustes kaasa lööma. 

Hakatuseks muudeti rahvamaja ruu
mid talvevõlumaaks ning nuputati, mida 
ja kuidas teha. Sest jõulumemmed on ühes 
kindlad: igal aastal peab olema uutmoodi. 
Et väikesel külastajal oleks, mida uudis
tada ja et ta tunneks end oodatuna.

Muidugi seati valmis ka majake 
jõulu vana jaoks, kuigi ei oldud kindlad, 
kas jõuluvanal on pühade eelsel kiirel 
ajal aega kohal viibida või on tal muid 
asjatoimetusi.

Lumememmed olid aga kohal, vahel 
üks, vahel rohkem. Ja neil oli rõõm 

võõrustada päris mitmeid toredaid selts
kondi. Esmalt said külalised lavale sisus
tatud kinosaalis video vahendusel teada, 
miks jõuluvana hetkel kodus ei ole. Tal oli 
nimelt kaduma läinud immuniseerimis
tõend ja ta läks raamatukokku seda uuesti 
välja printima.

Edasi liiguti meisterdama. Tänavu 
olid jõulumemmed ette valmistanud 
toorikud käpiknukkude valmistamiseks. 
Igale grupile erinevad. Lapsed said teha 
päkapikke, põhjapõtru, lumememmesid, 
jõulukuuski ja isegi näärisokku. Valminud 
tööd võis kaasa võtta ja loodetavasti sün
dis sellest mõnes klassis või ka kodus tore 
käpiknukuteater.

Iga jõuluajaga käib kaasas jõulujutt ja 
seda räägiti jõulumemmemaal talviselt 
sisustatud muinasjututoas, kus kuulajad 
valgete vatiinipatjade otsas end mõnusasti 
sisse seada võisid. 

Mängida sai ka ja sel aastal päris aktiiv
selt. Kõige rohkem lusti pakkus vist vatiini
lumepallisõda. Rõõmsat elevust tekitas 
vatiiniga vooderdatud õhkmadratsitega 
mässamine. Neist ehitati lumelosse, aga 

sai ka pikutada ja lihtsalt nautida mõnusat 
olemist hubaselt sisustatud ruumis.

Mõnus punkt jõuluajale pandi püha
dehõngulisel pärastlõunal 30. detsembril, 
kui Kiikla rahvamajja kogunes tore selts
kond lastega peresid. Said nemadki osa 
jõulumemmemaa õdusast atmosfäärist. 
Ka kinosaali jõuti ja muinasjututuppa ja 
muidugi mängima ning meisterdama. Ja 
lisaks rahvamaja kokandusringi juhendaja 
Marikaga smuutisid valmistama.

Jõulumemmemaa toimus Kiikla kogu
konnateenusena juba kolmandat talve. Jul
gen väita, et jõulumemmemaa tuleb ka 
alanud aasta detsembris. Kas just sellisena 
nagu varasemad, kes seda teab, sest Kiikla 
kogukonnas ideedest juba puudu ei tule. Ja 
ma üldse ei imestaks, kui järgmine jõulu
maa hoopis palmi all toimub, sest tänavu 
suvel korraldasid jõulumemmed augustis 
suvepäevad, kus jõuluvana jagas luuletusi 
lugenud lastele jäätist, lumememmed lus
tisid batuudimäel ja pritsumehed katsid 
maa valge vahuga, mis pakkus rõõmsat 
elevust nii väikestele kui suurtele.

Noorkotkaste vandetõotuse andmine. Foto Deiv Bogens

Noorkotkad Iisaku vaate torni juures. Foto Linda Kivimäe

Jõulumemmemaa sai taas tõeks

Mari-Liis Rajamets
Mari Magusanurk OÜ

Traditsiooniline Iisaku jõululaat leidis aset 
11. detsembril 2021. Jõululaada korralda
mist toetasid KOP (Kohaliku omaalgatuse 
programm) ja Alutaguse Vallavalitsus.

Tulenevalt covid19 piirangutest toi
mus laat esmakordselt vabas õhus. Õhtu
hämaruses nägi laululava esine plats välja 
kui talvevõlumaa ning hoolimata eelne
vate päevade käredast pakasest oli laada
päeval ilm kaunilt lumine, tuul raugenud 
ning külmakraadid pigem tagasihoidlikud. 
Hulgaliselt jõulutulesid, laternaid, lõkkes 
praksuv tuli ning jõulumuusika lõid õdusa 
atmosfääri. 

Kohal oli hulgaliselt kauplejaid rikka
liku kaubavalikuga. Valikus oli nii söögi 
kui joogipoolist jõululaua katmiseks kui 
ka vahvaid leide kingikotti poetamiseks. 
Tore oli tõdeda, et kaubavalik oli väga 

mitmekesine. Sagimist jagus laadaõhtu 
lõpuni ning müügilauad tühjenesid 
hoogsalt.

Õhtujuht Heinar Juuse ei lasknud kel
legi tujul langeda ning hoidis kogu õhtu 
vältel külastajate ja kauplejate meeleolu 
üleval. Palju põnevust tekitas traditsioo
niline õnneloos kauplejate poolt kokku 
pandud kingikottidega, mille sedeleid täi
deti hoogsalt. Esmakordselt juhtus aga see, 
et nii esimene kui teine kinkekott läksid 
loosi tahtel samale inimesele. Kuna jõulud 
on kinkimise aeg, andis võitja teise võidu 
puhul fortuunale uue võimaluse ja lasi 
loosida uue õnneliku. Seega leidsid lõpuks 
kõik kingikotid endale erinevad omanikud.

Traditsiooniliselt oli üles seatud ka 
laadakohvik, mida sel korral oli au Mari 
Magusanurgal vedada. Minu jaoks oli see 
esmakordne ning äärmiselt positiivne koge
mus. Oli siiras rõõm sellest mõnusast jõu
lusaginast osa saada. Kohviku juurde oli 
korraldaja üles seadnud soojuskiirgurid, 

mille kõrval oli mõnus kehakinnituseks nii 
pirukat kui kooki süüa.

Sel korral oli nii külastajaid kui ka kaup
lejaid varasemast pisut vähem. Tõenäoliselt 
võib põhjus peituda seekordses väliürituses, 
peljati kehva ilma ning vähest külastatavust. 
Kuna varasemalt on laat alati siseruumides 
toimunud, ei osanud ilmselt keegi päris täp
selt ette näha, kuidas see õuetingimustes 
õnnestub. Aga õnnestus väga hästi! Kor
raldusmeeskond tegi niivõrd head tööd, et 
mul ei tekkinud kordagi igatsust siseruumi 
järele. Lapsed said lumes möllata, vajadusel 
end lõkke ääres soojendada ning vanemad 
kohvikus sooja teed nautida.

Julgustan ka järgmistel aastatel jõu
lulaata õues korraldama ning kutsun kõiki 
sellest osa saama. Meie talved on imelised, 
et sellist talvist võlumaad ja laadamelu värs
kes õhus nautida.

Rõõmsate kohtumisteni juba kevadel 
Iisaku lihavõtteturul ning kindlasti ka järg
misel jõululaadal!

Iisaku jõululaat

Fotod: Erakogu

Fotod: Kiikla rahvamaja
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Цель пособия – поддержать семьи с 
низким и средним уровнем дохода 
при оп лате возросши х счетов за 
электричество, газ и отоп ление. 
Жители Алутагузе  смогут подавать 
ходатайства о частичной компенса
ции расходов за период с сентября 
прошлого по март текущего года. 
Для компенсации понесенных в сен
тябре расходов на электричество, газ 
и отопление заявление необходимо 
подать не позднее февраля. В марте 
2022 можно подать ходатайство о 
возмещении расходов, которые воз
никли начиная с октября,

С 13 января в Алутагузе волости 
начнется подача ходатайств о ком
пенсации расходов на электриче
ство, газ и отопление, предназначен
ной для смягчения последствий их 
подорожания.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСОБИЯ:
Пособие выплачивается одинокому 
лицу или семье, средний ежемесяч
ный доход которой в период, за кото
рый ходатайствуют о пособии, равен 
или меньше установленного уровня 
выплачиваемой поддержки.

Ч л е н а м и  с е м ь и  с ч и т а ю т с я 
лица, которые живу т на одной 
жилой площади и ведут совместное 
домохозяйства.

Установленный уровень под
держки составляет нетто 1126,00 евро 
на первого члена семьи, на каждого 
следующего члена семьи в возрасте 
14 лет и старше доля составляет 
563,00  евро, на детей до 14 лет 
337,80 евро, в случае семьи, состоя
щей из двух взрослых и двух детей в 
возрасте до 14 лет – 2365 евро.

Пособие выплачивается одино
кому лицу или семье в размере 80 
процентов от общей стоимости энер
гии, что в среднем превышает следую
щие значения:

1. электричество 120 евро/МВтч 
(12 с / кВтч);
2. газ 49 евро/МВтч (4,9 с /
кВтч);
3. централизованное теплоснаб
жение 78 евро / МВтч (7,8 с 
/ кВтч), но не ниже цены на 
централизованное теплоснабже
ние в сетевой зоне заявителя по 
состоянию на конец января 2021 
года.

На основании документов, под
тверждающих объем потребления и 
соответствующие затраты, ходатай
ствующему будет выплачено пособие 
в пределах 80 процентов от общей 
стоимости энергии, которая в случае 
электричества превышает 12 центов 
за киловаттчас, газа – 4,9 цента за 
киловаттчас и отопления – 7,8 цента 
за киловатт час.

Компенсация расходов за потре
бленную электроэнергию не выпла
чивается, если у ходатайствующего 
заключен договор о фиксированной 
цене на электроэнергию менее 12 с/
кВч и условия договора не менялись 
с сентября 2021 года.

 
CУММА ПОСОБИЯ:
Максимальная сумма пособия на 
электроэнергию составляет 500 евро 
в месяц. Минимальная сумма воз
врата на электроэнергию составляет 
10 евро.

Определить право на получение 
пособия и рассчитать его размер 
можно с помощью калькулятора 
на сайте  Министерства финансов, 
www.rahandusministeerium.ee/et/
vozmeshcheniezatratnaenergiyu

В прилагаемых к ходатайству о 
компенсации счетах объем потребле
ния электроэнергии должен быть ука
зан в мегаваттчасах или киловаттча
сах; объем потребления газа может 
быть указан в кубометрах. Если квар
тирное товарищество при отоплении 
многоквартирного дома использует 
электричество или газ, то также можно 
ходатайствовать о компенсации воз
росших затрат на электричество и газ, 
использованных для отопления. Под
твердить эти расходы можно с помо
щью счета квартирного товарищества, 
в котором наряду с бытовым потребле
нием отдельно указан и объем элек
тричества (в киловаттчасах или мега
ваттчасах) или газа (в кубометрах, 
киловаттчасах или мегаваттчасах), 
затраченного на отопление квартиры. 
При необходимости для получения 
этих документов можно обратиться в 
квартирное товарищество.

ПОДАЧА ХОДАТАЙСТВА:
Для того, чтобы подать заявление о 
поддержке, одинокое лицо или пред
ставитель семьи должны подать пись
менное заявление в местное само
управление по месту регистрации 
вместе со следующими документами:

1. Информация о доходах членов 
семьи, включая доказательства 
выплаченных алиментов и удержан
ных сумм в исполнительном про
изводстве, если таковые имеются, 
а также, по требованию волостной  
управы соответствующие банков
ские выписки за период, на кото
рый ходатайствуют о пособии на 
компенсацию расходов;

2. Документы, подтверждающие 
энергопотребление жилища в 
зависимости от вида энергии, на 
компенсацию расходов которого 
ходатайствуют;

3. Доказательства того, что это фак
тическое место жительства оди
нокого лица или семьи, если их 
постоянное или основное место 
жительства отличается от места 
жительства, внесенного в регистр 
народонаселения;
При подаче ходатайства после 10 
числа календарного месяца не тре
буется представлять справки об 
облагаемых налогом доходах, так 
как у специалиста, осуществляю
щего начисление пособие, имеется 
право и возможность получить дан
ную информацию путем запросов 
в Налоговотаможенный департа
мент, Кассу по безработице, Депар
тамент социального страхования и 
пр.

4. Пособие предоставляется для 
частичного покрытия затрат на 
энергопотребление в период с 1 сен
тября 2021 года по 30 марта 2022 
года (включительно).

5. Должностное лицо, проверяет 
соответствие данных и принимает 
решение о выплате или невыплате с 
подачи заявления  в течение 35 рабо
чих дней после получения всех необ
ходимых документов от заявителя. 
Правительство волости перечисляет 
компенсацию на  счет заявителя в 
течение семи рабочих дней после 
принятия положительного решения.

Когда можно подать заявление
Заявления принимаются с 13го января 
до 31 мая 2022 года :

Заявление может подаваться 
задним числом на один или несколько 
месяцев по желанию заявителя. Заяв
ление нельзя подавать задним числом 
более четырех месяцев с даты подачи 
заявления за предыдущий месяц потре
бления энергии.

КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:
1. В электронном виде через веб

сайт муниципалитета. Для того, 
чтобы подать заявку в электронном 
виде, вы должны войти в систему с 
помощью IDкарты или MobiilID. 
Когда вы войдете в систему, ваша 
личность будет идентифициро
вана. Необходимо предъявить 
удостоверение личности PIN1 
и PIN2. При входе в среду вам 
будет показана предварительно 
заполненная форма с данными 
регистра народонаселения. Форма 
должна быть подписана цифро
вой подписью. Следите за ходом 
выполнения формы! Заявка была 
подана, если письмо с подтверж
дением получено на ваш адрес 
электронной почты. Компенса
ция расходов на энергию на сайте 
www. alutagusevald.ee (evorm) 

2. Бланк ходатайства заполненный 
бланкет заявления в месте другими 
документами, можно отправить  по 
адресу info@alutagusevald.ee

3. Подача заявления на бумажной 
форме   

Заполните анкету на бумажном носи
теле. Бланки доступны в мэрии, цен
трах обслуживания, библиотеках и на 
вебсайте муниципалитета. Необхо
димые документы:
1. Заявление
2. Документ, удостоверяющий 

личность
3. Счета за потребление энергии
4. Номер расчетного счета

 
Счета за электроэнергию, добавлен
ные в приложение, можно загрузить в 
формате pdf из среды самообслужива
ния вашего продавца энергии:
• Эсервис Eesti Energia, 
• эсервис Eesti Gaas, 
• самообслуживание Alexela,
• самообслуживание Imatra Elekter,
• самообслуживание VKG Elekter
• самообслуживание Elektrum, 
• эсервис 220 Energia.  

Дополнительная информация: 
www.energia.ee/uudised/blogi//
energiakuludehuv itaminemida
peaksidteadma.

 

Другие документы нужны в 
случаях, когда, например, место 
жительства заявителя отличается от 
данных регистра народонаселения, 
если жилое помещение арендуется 
(договор аренды) или тому подоб
ное. Требование к дополнительным 
документам будет указано в случае 
необходимости.

Компенсация расходов на энергию
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНИМАЮТ:

ИЙЗАКУ, ДОМ ВОЛОСТИ 
Тарту мнт 56, Иисаку
Пн, Вт, Ср 9:00-16.00.
Чт 9:00-12:00 и 14:00-18:00
Пт 9:00-12:00
 
МЯЭТАГУСЕ, ДОМ ВОЛОСТИ
Pargi 5 
Пн, Вт 9:00-16:00
ЧТ 9:00-12:00 и 14:00-18:00
Пт 9.00-12.00
aita.murdsalu@alutagusevald.ee
evi.kruzman@alutagusevald.ee

ИЛЛУКА, ДОМ ВОЛОСТИ 
Валла
Пт 09:00-12:00
В другое время по 
договоренности, регистрация тел: 
5814 4909

КУРТНА БИБЛИОТЕКА 
село Куртна
Вт 10:00-15:00
В другое время по 
договоренности, регистрация тел: 
5787 2775
 
АЛАЙЫЭ, ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Волость 8, Алайэ
Чт 13:00-18:00
В другое время по 
договоренности, 
регистрация тел: 5555 3486
Инна Заххалина 
inna.zahhalina@alutagusevald.ee
 
ТУДУЛИННА, 
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Кооли 4 д. Тудулинна
Ср 9:00-15:00
В другое время по 
договоренности, 
регистрация тел: 5663 8765
Хели Шмигельскене 
heli.smigelskene@alutagusevald.ee
Контактный телефон (по рабочим 
дням с 8:00 до 17:00): 578 72775

В Алутагузеской волости снегоуборкой 
занимается «Alutaguse Haldus OÜ» 
(тел. 336 6930, 504 1925, 
э-почта: info@alutagusehaldus.ee).

В волостном управлении за снегоуборку 
отвечает Ааре Лехтпуу 
(тел. 58605666; 
э-почта: aare.lehtpuu@alutagusevald.ee).

Снег убирается в 16 регионах волости. 
Карту регионов и предприятия, 
занимающиеся снегоуборкой можно видеть 
в публичном приложении по адресу: 
www.evald.ee/alutagusevald/
Открытие карты: 
1. Открыть «Infokihid»; 
2. с панели INFO открыть "Talihooldus"; 
3. При выборе «Piirkonnad» на карте 
отображаются данные об обслуживаемых 
дорогах.

УБОРКА СНЕГА И ЛЬДА В ОБЫЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ
на дорогах и улицах волости должна быть 
проведена не позже чем к 7.00, на подъезде к 
частным дорогам и хозяйствам — к 12.00.
Скользкие участки в поселках Ийзаку и 
Мяэтагузе и в центрах деревень Кийкла и 
Куремяэ в зависимости от погодных условий 
убираются в течение 4 часов с момента их 
возникновения. 

СНЕГОУБОРКА В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ
На волостных дорогах и улицах должный 
уровень следует обеспечить не позже, чем 
за 6 часов, на подъездах к частным дорогам 
и хозяйствам - не позже 10 часов с момента 
завершения неблагоприятных погодных 
условий. 

УРОВНИ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ
Уровень состояния зимних муниципальных 
частных дорог в волости 1 толщина снежного 
слоя на проезжей части дороги: рыхлый снег 
— до 10 cм; талый снег, слякоть или снежно-
соляная смесь - до 5 cм.
На подъездах к частным дорогам и хозяйствам 
зимний уровень не устанавливается, но дорога 
должна быть проходимой для автомобилей и 
пешеходов.

Дополнительные требования к проведению 
зимнего дорожного обслуживания
• Дороги должны быть очищены от снега 
на ширину дороги. На дорожных участках, 
ведущих в тупик и к личным хозяйствам, 
при необходимости и возможности, следует 
очистить от снега место разворота автомобиля, 
но сугробы нельзя сгружать перед воротами. 

• Во время снегоуборки следует исключить 
возникновение сугробов, препятствующих 
движению (видимости). Разрешенная высота 
на перекрестках и на островках безопасности 
до 70 cм.
• Подъезды к частным дорогам и хозяйствам, 
обозначенным табличкой «Eratee», («Частная 
дорога») или «Eramaa»(«Частная территория») 
и т.п., зимнее обслуживание проводится только 
на основании письменного заявления владельца 
участка.
• Исполнитель работ имеет право потребовать у 
владельца частной дороги/подъездного пути на 
период проведения зимних работ обозначения 
начала и ширины дороги, а также обозначения 
опасных предметов (деревья, пограничные 
знаки, наземные краны, крупные камни и т.п.), 
препятствующих работам обслуживающей 
техники. Исполнитель работ не отвечает за ущерб, 
причиненный необозначенным предметам.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНИХ РАБОТ В АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
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Первый четырехлетний период 
объединения Алутагузеской 
волости завершен. 17 октя

бря 2021 года волостной народ избрал 
новый состав волостного собрания. 
С одобрением отмечаю, что участие в 
выборах было активным — 60,7% от 
общего числа, занесенного в списки 
избирателей. Для сравнения  в уезде 
ИдаВирумаа средний показатель соста
вил 47,3%. Соответственно желаниям 
избирателей состав волостного собра
ния выглядит следующим образом:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 
«ALUTAGUSE» – 8 мест

Тауно Выхмар набрал 248 голосов
Кайри Хыбемери – 86
Кристийна Этс – 77
Аннес Кингу – 71
Юрий Новиков – 57
Вельо Кингсеп – 55
Владимир Дербук – 50
Юри Пяль – 45
Замещающими Тауно Выхмара 
и Кайри Хыбемери депутатами 
волостного собрания выступают 
Янно Воол (42 голоса) и 
Ану Ключник (38)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 
«OMA VALD» – 2 места

Олег Кузнецов – 188 голосов
Айво Тамм – 35
Замещающим Олега Кузнецова 
депутатом волостного собрания 
является Калле Куузик (33 голоса)

РЕФОРМИСТСКАЯ 
ПАРТИЯ – 2 места

Прийт Палмет – 91 голос
Айвар Сурва – 81

НАРОДНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ 
ПАРТИЯ ЭСТОНИИ – 2 места

Андрус Тосс – 46 голосов
Андрус Пярнпуу – 44

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ 
ЭСТОНИИ – 1 МЕСТО

Марек Кулламяги — 98 голосов

Нашим общим было предложение, 
чтобы на посту волостного старейшины 
оставался Тауно Выхмар, набравший 
больше всего голосов. Поскольку пред
ставители региона Иллука выступили 
отдельным списком, то мы предло
жили сотрудничество с избирательным 

союзом «Oma Vald», а первым канди
датом на пост председателя волостного 
собрания выдвинули Олега Кузнецова, 
имевшего второй результат на выбо
рах. К сожалению, избирательный 
союз «Oma Vald» отказался от нашего 
предложения.

К настоящему моменту прошло 
четырые заседания волостного собра
ния, на которых были избраны пред
седатель и его заместитель, волост
ной старейшина, состав волостного 
управления, сформированы постоян
ные комиссии волостного собрания и 
избраны их председатели и заместители. 
Доселе большинство решений прини
малось при соотношении 8:7. Наде
юсь, что в дальнейшем сотрудничество 
между всеми депутатами волостного 
собрания наладится и в интересах воло
сти будут приниматься единодушные и 
нужные решения.

Заседания волостного собрания 
носят открытый характер и их про
смотр доступен в системе VOLIS. С 
помощью этой системы можно про
водить электронные и виртуальные 
заседания, и тема самым вовлекать 
население волости в процесс принятия 
решений. Благодарю инфотехнологов, 
сотрудников волостной канцелярии и 
депутатов волостного собрания за вне
дрение системы VOLIS в нашу работу.

Поскольку я не входил в первый 
состав волостного собрания Алутагу
зеской волости, то мне сейчвс трудно 
давать какиелибо оценки развитию 
объединенной волости. Думаю, что 
поскольку Алутагузеская волость на 
территории континентальной Эсто
нии самая крупная по своей площади 
(1459  км2) и с очень малой заселен
ностью (3,2 человека на кв. км), то 
это серьезно осложняет управление 
волостью. Шесть часов понадобилось 
волостному старейшине, чтобы бегло 

ознакомить меня с удаленными регио
нами волости — Тудулинна, Причудье, 
Иллука.

Одной из самых серьезных про
блем является сокращение численно
сти населения. Призываю жителей 
просмотреть свои данные в регистре 
народонаселения.

Алутагузеская волость в последние 
годы внесла серьезные инвестиции в 
развитие региона Причудья. Надеемся, 
что в будущем в этом регионе приба
вится число налогоплательщиков. При 
выделении инвестиций следует обра
щать внимание и на другие регионы, 
на их нужды и развитие. Конечно же, 
COVID19 наложил свою печать на дея
тельность туристического сектора, да и 
всей предпринимательской сферы.

Сегодня острой проблемой стало 
будущее гимназии Ийзаку. Отчасти 
обусловлено это тем, что в бюджете 
волости 2022 года расходы на образова
ние составляют 51,1%. Для того, чтобы 
принять верное решение, необходим 
основательный анализ сети образова
ния, мнение педагогических коллекти
вов и общественности. Я считаю, что 
изменения в сети образования следует 
проводить взвешенно и разумно.

Мы живем в сложный период вре
мени. С одной стороны общение людей 
и общественную жизнь уже второй год 
ограничивает COVID19, а с другой 
стороны  рост цен на энергоносители 
стал причиной роста цен и в других сфе
рах жизнедеятельности. Принято слож
ное решения правительства республики 
относительно ходатайств на расходы за 
электроэнергию. Прошу нуждающимся 
в помощи обращаться в Алутагузеское 
волостное управление, чтобы получить 
там небольшую помощь.

Желаю всем жителям волости 
здоровья, внимания друг к другу и 
взаимопомощи!

Согласно восточному календарю символом каждого года 
является какоето животное. Вот и наступивший год 

отдан во власть Тигра. Но, к счастью, в нашей жизни есть и 
коечто постоянное, имеющее доброе начало и полезное в 
деле познании мира.

Так нынешний 2022 назван библиотечным годом. Да, нынеш
ний мир насыщен разного рода информацией, когда одно 
легкое нажатие клавиши компьютера дает возможность 
оперативно открыть огромный мир знаний. Да, в настоя
щее время все большее количество книг оцифровывается 
и хранится на электронных носителях. Это очень удобно и 
практично, и глупо отказываться от прогресса в деле полу
чения нужной информации. Все так, но…

Сегодня в Эстонии действуют свыше 800 различных библи
отек. За год насчитывается более 15 миллионов посещений 
библиотек (7 миллионов  реальные посещения и 8  вирту
альные). Библиотеки стараются идти в ногу со временем, 
и стали местом, где можно скопировать/отсканировать и 
распечатать нужный документ, некоторые библиотеки стали 
местом для проведения занятий по интересам.

Я вхожу в число людей «застрявших» в прошлом веке, когда 
многие даже не догадывались о существовании компьютеров, 
поэтому для меня сам факт нахождения в помещении библи
отеки имеет почти такую же значимость, как для верующего 
человека пребывание в храме. Директор центральной библи
отеки уезда ЛяэнеВирумаа Кайли ЫунапууЗейдельберг 
считает, что библиотека — это не столько книгохранилище, 
сколько место, где встречаются люди. И я с этим полностью 
согласен.

ХРАМ ПОД НАЗВАНИЕМ 
БИБЛИОТЕКА

Николай ПАВЛЕНКО,
литератор, переводчик, 
библиотечный прихожанин 

Я ВАМ ПИШУ …

Лехти ТАРГИЯЙНЕН 
волостной секретарь 

21.12.21 года
• Утверждены члены постоянных комиссий волостного собрания:

• бюджетно-хозяйственная комиссия: Айво Тамм, Айвар 
Сурва, Ааре Карп, Юри Пялль, Кайе Мойса;

• комиссия по вопросам образования, культуры и соци-
альной сферы: Аннес Кингу, Владимир Дербук, Андрес 
Пярнпуу, Кяролин Кивесту, Аннели Богенс, Марика 
Лаанемяэ, Эрика Линдсалу;

• экологическая комиссия: Вельо Кингсеп, Юрий Новожи-
лов, Гуннар Лепасаар, Анне Нургамаа, Пауль Кескюла;

• ревизионная комиссия: Калле Куусик.

• Принята структура и штатное расписание подведомственных 
учреждений Алутагузеского волостного управления, вступившие 
в силу с 01.01.2022 года.
• За результаты трудовой деятельности 2021 года выплатить 
волостному старейшине Тауно Выхмару дополнительную зар-
плату в размере ежемесячной.
• Начиная с 01.10.2022 оклад волостного старейшины Тауно Вых-
мара составляет 4000 евро в месяц.
• Финансовый руководитель Лууле Салла ознакомила с бюджетом 
Алутагузеской волости 2022 года. Общий объем доходов основ-
ной деятельности составляет 11 926 304 евро (в 2021 году - 11 
309 944 евро). Общий объем расходов основной деятельности 
составляет 11 487 533 евро (2021 - 10 919 508 евро). Результат 
основной деятельности планируется 438 771 евро (2021 - 390 
436 евро). Инвестиционная деятельность (= доходы - расходы 
инвестиций) имеет результат с негативной суммой - 3 643 855 
евро. Разница покрывается ликвидным остатком, результатом 
основной деятельности и за счет изменения требований (Illuka 
Arengufond). Решено 13 января 2022 года провести общее собра-
ние комиссий волостного собрания по обсуждению бюджета.

ЗАСЕДАНИЕ ВОЛОСТНОГО 
СОБРАНИЯ

Рождаемость в волости
Регион 2018 2019 2020 2021 вместе
Ийзаку 5 9 8 11 33
Иллука 7 7 9 11 34
Мяэтагузе 16 13 17 13 59
Тудулинна 1 2 4 1 8
Алайыэ 1 2 0 1 4

30 33 38 37 138

Уважаемые 
жители волости!
Вельо КИНГСЕП,
председатель Алутагузеского волостного собрания

Смертность в 
волости

2020 93

2021 79

Уборка за собакой — обязанность владельца
Мартин МИЛЛЕР, 
волостной специалист-эколог

В вопросах содержания собак наряду с 
проблемой бродячих животных серьез
ной проблемой стали неубранные 
отходы. Зимой убирать их довольно 
сложно, и зачастую отходы испражне
ний остаются не убраны, поскольку снег 
скрывает «вещественные доказатель
ства». Однако как только растает снег 
всюду появляются «минные поля», и в 
волостное управление начинают посту
пать жалобы, поскольку кучи собачьих 
испражнений видны и рядом с пеше
ходными дорожками, и на газонах, и в 

парках. Это не только неприятно видеть, 
это не только нарушение закона, но и 
одновременно это почва для появления 
опасных паразитов. Причем опасны они 
не только животным, но и людям.

Появление «минных полей» проис
ходит очевидно не столько по незнанию 
владельцев животных, сколько как игно
рирование своих обязательств. Положи
тельно, что многие владельцы содержат 
животных должным образом, и к ним 
не возникает вопросов. Здесь уместно 
напомнить, что, находясь с домашним 
животным в общественном простран
стве — в лесу, в зоне отдыха, на берегу, 
на улице, в парке и т.д.  владелец обязан 

осуществлять уход за животным неза
висимо от времени года. Загрязнение, 
вызванное собакой или кошкой, следует 
без промедления устранить, в против
ном случае владельцев ожидают денеж
ные штрафы, ибо загрязнение — это 
нарушение общественного порядка.

Уважаемая владельцы животных! 
Отправляясь гулять с собакой, возьмите 
с собой, пожалуйста, небольшой полиэ
тиленовый пакет, куда можно сложить 
испражнения животных, чтобы потом 
выбросить его в мусорный контейнер. 
Давайте общественное пространство 
Алутагузеской волости содержать в 
чистоте!
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Suusatajad avasid hooaja Haanjas
Suusatajad avasid hooaja veel vana-aasta sees Alexela noortesarja 
1. etapiga laupäeval 18.12.2021. Alutaguse Suusaklubi sportlasi 
oli stardis 19 ja saavutati viis poodiumikohta.
1 km N12 – Anette Kivimägi 3. koht

M12 – Andrias Rääst 1. koht 
M12 – Marten Nurgamaa 2. koht 

2 km N13 – Anette Ahu 2. koht 
N13 – Mirta Rajas 4. koht

3 km N16 – Herta Rajas 3. koht
5 km M16 – Joonas Nurgamaa 5. koht 

M16 – Karel Vähk 21. koht 
M16 – Laur Palmet 41. koht 
N20 – Liset Vähk 9. koht

Eesti meistrivõistlused Tehvandi 
Spordikeskuses 30.12.2021
Kavas olid eraldistardist vabatehnika distantsid 5 km ja 10 km. 
Seekord suusatajatel kõige paremini ei läinud. Parimana saavutas 
Aveli Uustalu 15. koha.
Naiste vanuseklass:  Aveli Uustalu – 15. koht

Herta Rajas – 34. koht
Anette Ahu – 41. koht
Liset Vähk – 50. koht

Meeste vanuseklass: Joonas Nurgamaa – 51. koht

Alexela noorte suusasarja II etapp 
Valgehobusemäel
8.01.2022 toimunud võistlusel Valgehobusemäel, Albus olid kavas 
klassikasprindid. Alutaguse Suusaklubi noored võitsid kokku 8 
poodiumikohta.
1km    N11 – Ronja Rajas 22. koht 

N12 – Anette Kivimägi 2. koht 
M12 – Andrias Rääst 1.koht 
M12 – Marten Nurgamaa 2. koht 
N13 – Anette Ahu 2. koht 
N13 – Mirta Rajas 3. koht 
M13 – Kaarel Karp 18. koht 

1,3km N16 – Herta Rajas 3. koht
M16 – Joonas Nurgamaa 7. koht 
M16 – Karel Vähk 28. koht 
M16 – Laur Palmet 36. koht 
N20 – Liset Vähk 13. koht 
N23 – Aveli Uustalu 1. koht 
M23 – Allain-Marco Anton 6. koht 
M23 – Danny-Rocco Anton 7. koht 

Ivan Kisseljov juunioride 
maailmameistrivõistluste pronks
11.-18. detsembrini 2021 Minskis toimunud Taekwondo juunioride 
maailmameistrivõistlustel saavutas Ivan Kisseljov 3. koha sparrin-
gus ja sai kaela pronksmedali.

Korvpall
17.12.-19.12.2021 osales Reinar Halliku korvpallikooli (RHKK) U-20 
võistkond rahvusvahelisel EYBL etapil Tallinnas. 

Viiest mängust nelja võidu ja ühe kaotusega saavutati turniiril 
kokkuvõttes 3. koht. Lisaks RHKK poistele mängisid võistkonnas 
olulist rolli ka Tartu Ülikooli Korvpallikooli poisid Erki Urvik ja Oli-
ver Pere. 

Võistkonna MVP (kõige kasulikum mängija) auhinna pälvis 
Joosep Põldre. 

***
9. jaanuaril toimus U16 mäng, kus RHKK võitis Rapla/Kohila võist-
konda 97:63. Mängu resultatiivsem mängija oli Andris Kivimägi 
31. punktiga.

Лыжники открыли сезон в Хаанья
Лыжники открыли свой сезон еще в старом году, 1-м этапом 
молодежной серии «Alexela» 18.12.2021. На старт вышло 19 
представителей лыжного клуба «Алутагузе», там заняли 
пять мест на подиуме.

1км
N12 – Анетте Кивимяги - 3-е место
M12 – Андриас Ряэст - 1-е место 
M12 – Мартен Нургамаа - 2-е место
2км
N13 – Анетте Аху - 2-е место 
N13 – Мирта Раяс - 4-е место
3 км
N16 – Херта Раяс - 3-е место
5 км
M16 – Йоонас Нургамаа - 5-е место 
M16 – Карел Вяхк - 21-е место 
M16 – Лаур Палмет - 41-е место 
N20 – Лизет Вяхк - 9-е место

Первенство Эстонии в 
спортивном центре Техванди 
30.12.2021
В программе — раздельные старты свободной техникой на 
дистанциях 5 км и 10 км. На сей раз получилось не самым 
лучшим образом. Лучший результат у Авели Уусталу — 15-е 
место.
В женских возрастных классах:

Авели Уусталу – 15-е место
Херта Райас – 34-е место
Анетте Аху – 41-е место
Лизет Вяхк – 50-е место

В мужском возрастном классе:
Йоонас Нургамаа – 51-е место

II этап молодежной 
лыжной серии «Alexela» 
в Валгехобусемяэ
08.01.2022 прошли соревнования в Валгехобусемяэ, в Албу 
в программе были классические спринты. Молодежь из 
спортклуба «Алутагузе» заняла 8 мест на пьедестале почета.

1км
N11 – Ронья Раяс – 22-е место 
N12 – Анетте Кивимяги – 2-е место
M12 – Андриас Ряэст – 1-е место 
M12 – Мартен Нургамаа – 2-е место 
N13 – Анетте Аху – 2-е место 
N13 – Мирта Раяс – 3-е место 
M13 – Каарел Карп – 18-е место 
1,3км
N16 – Херта Раяс – 3-е место
M16 – Йоонас Нургамаа – 7-е место 
M16 – Карел Вяхк – 28-е место 
M16 – Лаур Палмет – 36-е место 
N20 – Лизет Вяхк – 13-е место 
N23 – Авели Уусталу – 1-е место 
M23 – Алэн-Марко Антон – 6-е место 
M23 – Данни-Рокко Антон – 7-е место

Иван Киселев на мировом 
юниорском первенстве 
завоевал третье место
На проходившем в Минске 11-18 декабря 2021 года 
юниорском мировом первенстве по тхэквондо Иван 
Киселев завоевал 3-е место и был удостоен бронзовой 
медали.

Баскетбол
С 17 по 19 декабря 2021 года команда U-20, представляющая 
баскетбольную академию Рейнара Халлика (RHKK), приняла 
участие в международном этапе EYBL в Таллинне. 

Одержав в пяти играх четыре победы и проиграв один 
матч, команда на турнире заняла в итоге 3-е место. Наряду с 
игроками из RHKK важную роль в команде сыграли и ребята 
из баскетбольной школы Тартуского университета – Эрки 
Урвик и Оливер Пере. 

Приза самого полезного игрока команды удостоен 
Йоозеп Пыльдре. 

***
9-го января в группе U16 прошла игра, где RHKK выиграла 
у команды Рапла/Кохила со счетом 97:63. Самым 
результативным игроком был Андрис Кивимяги (31 очко).

Herta Rajas. Foto Suusaliit

Andrias Rääst. Foto Külli Leola

 Ivan Kisseljov 3. koht. Foto erakogust

ТИМО ЮУРСАЛУ,
волостной специалист по спортуСПОРТ /// СПОРТ /// СПОРТ /// СПОРТ /// СПОРТ 
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TIIU KIRSPALU
VIIVI MEESAK

GALINA VOHMJANINA
MAIE AUVÄÄRT

MARTA MÄGI
 AIVAR OTU

MALLE PEETS
HILDA LIIV

OLGA ŠIBALOVA 
GEORGIY CHMIRUK
 JUHAN LEPASAAR
LUULE KIVIMÄGI

Lahkunud on Eesti loodusemeeste 
raudvara, loodusuurija ja kirjanik 
JUHAN LEPASAAR 
(13.05.1921–11.01.2022)

Juhan Lepasaar sündis 13. mail 1921. aastal Oonurme 
külas Lepasaare talus, kus elas kuni oma elu lõpuni (v.a 
Siberi vangilaagris veedetud aastad).

Lepasaar oli läbinisti loodusemees, kes tundis loo
dust läbi ja lõhki. Kogu oma elu pühendaski ta looduse 
kaitsmisele ja tutvustamisele. Loodusvaatlusi alustas ta 
juba poisipõlves ja jätkas terve elu. Enamiku oma vabast 
ajast veetis ta metsas, oskas seal kuulda ja kuulata, näha 
ja märgata ning jagas pikki aastaid oma tähelepanekuid 
nii Eesti Looduse, Noorte Hääle, Rahva Hääle kui ka 
rajoonilehtede lugejatega. Lepasaare sulest on ilmunud 

ka mitmeid loodusteemalisi trükiseid. Kõik ta kirjuti
sed põhinevad tema enda kogemustel, on kirjutatud 
mahlakalt ja tundeliselt. Lepasaar uuris ka Oonurme 
küla ajalugu ja võis sellestki pikalt rääkida.

Pika eluea jooksul autasustati Lepasaart mitmete 
kõrgete autasudega. 1997. aastal pälvis ta Eerik Kumari 
looduskaitsepreemia. 2001. aastal autasustati teda 
Kotka risti raudristi teenetemärgiga. 2003. aastal sai 
temast Tudulinna valla aukodanik ja 2019. aastal Eesti 
Looduskaitse Seltsi auliige.

Rein Maran on teinud temast filmi „Kandlekuusk“ 
ja Jaan Riis neljaosalise videofilmide sarja, kus Juhan 
Lepasaar jagab oma mõtteid elust ja loodusest.

Juhanist jääb meile helge mälestus.
Eesti Looduskaitse 

Seltsi Alutaguse osakond

KAUKSI RANNAHOONE 
ÜÜRIPINDADE KONKURSS
Sihtasutus Alutagusemaa kuulutab välja konkursi 
Kauksi rannahoones Rannapromenaadi, Kauksi 
küla, Alutaguse vald asuva kahe müügipinna üürile 
andmiseks. Ühe müügipinna suurus on 16,2 m2.

ÜÜRIKONKURSI TINGIMUSED:
1. Üüriobjekt: kaks müügipinda Kauksi rannahoones 
aadressil Rannapromenaadi, Kauksi küla, Alutaguse 
vald, Ida-Virumaa. Üürile saab võtta ühe või mitu 
müügipinda. Tagatud on elekter, vesi, kanalisatsioon, 
WiFi, küte, valve.
2. Üüriperiood: üks kuni neli aastat.
3. Otstarve: Kauksi külastajatele teenuste pakku-
mine – toidu kaasamüük, jaemüük, meelelahutus, 
ranna- ja sporditarvete laenutus. Majutuse pakku-
mine ei ole lubatud.
4. Konkursil osalemine on avatud kõikidele ettevõte-
tele. Konkursi komisjon hindab esitatud pakkumusi 
kontseptsiooni, pakkuja kogemuse ja pakutud üüri-
hinna alusel ning tunnistab edukaks pakkumuse, 
millele omistatakse kriteeriumite osas enim punkte.

PAKKUMISE DOKUMENDID:
1. Taotlus konkursil osalemiseks (vabas vormis). 
Pakkuda ühe kuu üürisumma ilma  käibemaksuta ja 
aastasumma ilma käibemaksuta. Üürihinnale lisan-
duvad tegelikud kulud elektri, vee, kanalisatsiooni, 
prügiveo ja valve eest.
2. Konkursil osaleja kirjeldus osutatava teenuse kohta.
3. Pakkuja eelneva tegevuse kirjeldus.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.03.2021. Pakku-
mised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-pos-
tiaadressil info@alutagusemaa.ee. Pealkirjas märkida 
„Müügipindade konkurss“.

Täiendav info: 
juhatuse liige Signe Roost, 
+372 5306 8680, info@alutagusemaa

On elurajalt kaasa võetud 
raskusi, ka head...
Me vaikses leinas langetame pea.

Mälestame 
pikaaegset tantsujuhti 
LUULE KIVIMÄGI
ja avaldame sügavat 

kaastunnet lähedastele.

Alutaguse Huvikeskus
Iisaku rahvamaja ja kollektiivid

Avaldame siirast kaastunnet
Heljele lähedastega kalli
JUHAN LEPASAARE

kaotuse puhul.
Endised kolleegid 
Tudulinna koolist

IN MEMORIAM

Kokkuvõte möödunud 
mälumänguaastast
Merle Pikhoff
Iisaku rahvamaja juhataja

Oli taas veidi keeruline aasta. Piirangud panid vahepeal mängud pausile, 
kuid elu vabamaks muutudes mängiti enamus voorusid järgi. Optimismist 
meie võistkondadel juba puudu ei tule! 

Kokku peeti 2021. aastal seitse mängu. Enamasti on kohal olnud 
kümme võistkonda. 21. novembril, pärast aasta viimast vooru, võtsime 
aasta kokku. 

Võitjaks tuli võistkond KTV koosseisus Ago Gaškov, Rene Kundla 
ning vaheldumisi osalesid Kristian Taro ja Tanel Rääk. 

II koha saavutas perekond Armi võistkond koosseisus Viiu Arm, Indrek 
ja Kaie Moisa. Neil oli tihedalt kannul Iisaku Kunstide Kooli võistkond 
koosseisus Pille Nagel, Kaja Tina ja Kristel Kivi. 

Tasub veel mainida, et kohtadele 2.-5. käis väga tihe rebimine – 
mahuti kahe punkti sisse.  

Uut mälumänguaastat alustame 23. jaanuaril. Ootame liituma uusi 
kolmeliikmelisi võistkondi. Enda osalemise soovist anda märku e-posti 
aadressil merle. pikhoff@alutagusevald.ee.

Mõtelda on mõnus!

I koht võistkond  KTV koosseisus  
Tanel Rääk, Ago Gaškov, Kristian Taro. 

II koht
perekond Arm, 

võistkonna 
esindaja 

Indrek Moisa

III koht Iisaku 
Kunstide Kool, 

esindaja 
Pille Nagel

Ruth Linnard
Kiikla raamatukogu

David Safier 
MISS MERKEL
Tänapäev 2021

Rahulikult kulgev 
lõbus krimilugu 
p e n s i o n i p õ l v e 
pidavast ekskants
ler Angela Merke
list. Koos abikaasa 

ja Putini nimelise mopsiga on ekskants
ler kolinud Berliinst ära väikelinna, kus ta 
naudib kookide küpsetamist, kuid oma 
ihukaitsja meele härmiks satub ta hoopis 
mõrvajuurdlust läbi viima. Miss Merkel 
on igati lahe persoon ja meenutab paljuski 
miss Marple’it. Aga kui Miss Marple`i 
muudab eriti värvikaks tema oskus kuri
tegude lahendamisel tõmmata paralleele 
oma sugulaste ja tuttavatega, siis Miss 
Merkeli puhul on põnev lugeda seiku tema 
oma värvikast elust Saksamaa liidukantsle
rina. Alustuseks saab lugeja näiteks teada, 
et Angela elu üks suurim tahtejõu triumf oli 
olnud seitsmetunnise Hiina ooperi ajal Hiina 
presidendi kõrval ärkvel püsimine, kuigi ta oli 
ajavahest väsinud nagu ramp.

Raamatut saab laenutada Kiikla ja Mäe
taguse raamatukogudest.

Kersti Heinloo 
ÖÖVÖÖ. 
REISIDEST 
INSPIREERITUD 
SOKIMUSTRID
Varrak 2021 

Olen minagi oma rännuteedel mõlguta
nud mõtteid koju jõudes talletada nähtud 
maastikud ja erilised hetked oma lapitöö
desse. Aga suuremalt jaolt on need jäänud 
vaid headeks kavatsusteks. Seda kõrgemalt 
hindan ma Kersti Heinloo raamatut, kuhu 
on kogutud tema reisidest inspireeritud 
sokimustrid. Aga mitte ainult – raamatus 
on hulgaliselt fotosid lummavatest pai
kadest, mida ta on külastanud, kirglikke 
kirjeldusi ja kauneid legende. Tema jaoks 
ei ole kootud villaste sokkide paaril vaid 
praktiline väärtus, vaid ka kuduja oskuste 
proovilepanek, rõõm mustritest ja vär
videst, rännakutelt saadud meeleolud. 
Lisaks eelnimetatule leiab lugeja raama
tust põhjalikke õpetusi sokikudumiseks, 
mis algavad sõnadega: „Mina tegin nii, aga 
sina võid teha teisiti.“

Raamatud on laenutusvalmis Kiikla, 
Kuremäe ja Pagari raamatukogudes.

 

Janno Põldma 
LEIUTAJATE-
KÜLA LOOD
Tammerraamat 2021

Tõeline maiuspala 
Lotte sõpradele. 
Lisaks varasema
tele Lotte lugudest 
tuttavatele Leiuta

jateküla tegelastele on lisandunud ka uusi. 
Tervet raamatut ei ole ma veel läbi luge
nud, sest loodan seda teha, kui lapselapsed 
külla tulevad. Aga ühte juttu lugesin küll. 
See oli kaugest külalisest, ehtsast Aust
raalia värvilisest raudpart Pauliinest. See 
sümpaatne tegelane jäi meelde lustakast 
etendusest suvisest Lottemaa külastusest. 
Raamatus tuleb ta taas onu Klausile külla. 

„Pauliine jooksis kohvri juurde ja hüp-
pas mauhti! Klausile kaela. Klaus kaotas 
tasakaalu ja vajus koos Pauliinega kohv-
risse, kohvrikaas kolksatas seepeale kinni ja 
edasi läks kohvris lauanõude kolinal suureks 
lobisemiseks.“

Raamat osaleb eesti algupärast laste
kirjandust populariseerival Nukitsa kon
kursil nii lemmikkirjaniku kui ka illust
raatori kategooriates.

„Leiutajateküla lood“ ootab lugejaid 
Kiikla, Kuremäe ja Pagari raamatukogudes.

ÜLESKUTSE. Lugupeetud Alutaguse valla isetegevuskollektiivid!
Marika Valter
Rabarooside rühmavanem

Tudulinna naisrahvatantsurühm Rabaroo-
sid kutsub isetegevuskollektiive endaga 
kaasa sel suvel toimuvale folkloorifestiva-
lile Horvaatias. 

Festival toimub Istrias 20.– 24. juulil 2022 
(koos sõiduga 18.–26.07). 

ISTRIA on üks ökoloogiliselt Euroopa 
paremini säilinud ala. See on päikesepais-
telised värvid ja uhke Vahemeri, see on 

looduslik rahu ja mägede värskus. See maa-
kond on tõeline jumalik inspiratsioon. Siin 
on aastatuhandete ajalugu. Siinsetel harul-
dastel maastikel on ka kaheksa rahvusparki 
ja palju vanu ajaloost läbi imbunud linnu. 

Väljasõitu alustame 18. juulil ning 
läbime teekonnal Poolat ja Austriat. Saabu-
mine Plavalaguna Kanegra bangalosse 20. 
juulil. Samal päeval on vaba pärastlõuna, 
õhtusöök, rühmade esindajate ja festivali 
korraldajate kohtumine. 

Festivali ajal on avatud lavadel kavas 2 
etendust. Iga grupp ehk bussikoosseis (laul, 

folkloor, muusika, tants), on kohustatud 
ette valmistama kaks esinemist kestusega 
7-10 minutit. Majutus Plavalaguna Kanegra 
keskuses, bungaalid 4-6 inimesele, hommi-
kueine ja õhtusöök rootsi lauas. Selle reisi 
hind on umbes 490+eurot. Lisanduvad eks-
kursioonide tasud (vabatahtlikud valikud): 
Postojna koopad, Istra lisaekskursioon.

Rabaroosid ootavad liituma!
Huvi või lisaküsimuste korral helistada 
Marikale (mob 522 4848 või kirjutada 
marika.kochk@mail.ee).

Foto: Toomas Rennel
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• 27. jaanuaril kell 15 
Iisaku raamatukogus
JUTUVESTJA POLINA TŠERKASSOVA 
„HELISEVAD MUINASLOOD“

• 28. jaanuaril kell 17 
Pagari seltsimajas
JUTUVESTJA POLINA TŠERKASSOVA 
„HELISEVAD MUINASLOOD“

• 28. jaanuaril kell 19 
Kiikla rahvamajas
JUTUVESTJA POLINA TŠERKASSOVA 
„HELISEVAD MUINASLOOD“

• 29. jaanuaril kell 13 
Kurtna raamatukogu-seltsimajas
JUTUVESTJA POLINA TŠERKASSOVA 
„HELISEVAD MUINASLOOD“

• 11. veebruaril kell 18.30 
Iisaku rahvamajas
MUUSIKUTE FONDI PLMF KONTSERT 
„OLE HOITUD, EESTI!“
Sigrid Kuulmann (viiul), 
Andreas Lend (tšello). Pilet: 5/4€

• 17. veebruaril kell 18 
Mäetaguse rahvamajas 
MÄETAGUSE MÄLUMÄNGU IV VOOR
Uutel võistkondadel palume registreerida 
hiljemalt 16. veebruariks tel 336 6963 või
huvikeskus@alutagusevald.ee 

18. veebruaril kell 19 Kiikla rahvamajas
MUINASJUTUKÜLA LOOD JA PAJATUSED: 
Eesti ja India muinasjutud

• 20. veebruaril kell 17 
Iisaku rahvamajas
VON GLEHNI TEATER „TIIT JA TÕNU“

• 22. veebruaril kell 19
Illuka mõisas EESTI VABARIIGI 
SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD KONTSERT: 
JAAGUP TUISK JA REIMO NAMM. Pilet 5€

• 24. veebruaril Alutaguse vallas
EESTI VABARIIGI 104. AASTAPÄEVA 
TÄHISTAMINE
• 7.22 EESTI LIPU HEISKAMINE 
Kurtna noortekeskuse hoovis
• 7.22 PÄIKESETÕUSU SUUSAMATK  
„Tere hommikust Eestimaa!“
Start Iisaku Gümnaasiumi parklast. Raja 
pikkus umbes 7  kilomeetrit. Matka juhib 
Kalvi Kivimäe. 
PÄRGADE PANEK ALUTAGUSE VALLAS
• 8.00 Pagari mälestuskivi juures
• 8.30 Mäetaguse kalmistul
• 9.25 Tudulinna kalmistul Vabadussõja 
ausamba juures
• 10.00 Iisakus Alutaguse vabadusvõitlejate 
mälestusmärgi juures koos tseremooniaga. 
Esinevad kohalikud isetegevuslased. Valla 
aukodaniku väljakuulutamine ja teenete-
märgi üleandmine.
• 10.45 Iisaku mälestusmärgi juurest 
RAHVARETK. Retke juhib ja Vabadussõjaga 
seotud lugusid pajatab Anne Nurgamaa. 
Retk lõpeb Iisaku rahvamaja juures, kus 
pakutakse sooja suppi ja teed.   

• 24. veebruaril kell 10 Puhatu külaplatsil 
EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

• 27. veebruaril kell 12 Iisaku rahvamajas 
MÄLUMÄNG

NÄITUSED
• Detsember 2021 – jaanuar 2022 
Marju Mõru maalide näitus-müük 
Iisaku raamatukogu trepigaleriis  
• Detsember 2021– jaanuar 2022 Alissa 
Anissimova iskunäitus (graafika, akrüül) 
Mäetaguse rahvamaja triibukoridoris
• Detsember 2021– veebruar 2022 
Karmen Kulli luulenäitus 
Illuka mõisa trepigaleriis
• Jaanuar – veebruar 2022 näitus 
„Üks pere üks hobi“, joonistuste autorid 
Urve Mikker, Raine Kapp, Eveli Mikker, 
Kahro Mikker Kurtna raamatukogus
• Jaanuar 2022 – veebruar 2022 
Hille Väljaotsa teemanttikandi 
tehnikas piltide näitus-müük 
Kuremäe raamatukogus

ALUTAGUSE VALLA LEHT • Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56, 41101 Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa • Toimetaja Jaana Toss, tel 5885 6282, toimetus@alutagusevald.ee • Trükk Printall AS • Tiraaž: 2022 
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Rakendame sündmustel hetkel kehtivaid 
piiranguid, rohkem infot leiab www.kriis.ee
Seoses COVID-19 viiruse levikuga riigis on 
võimalikud muutused kultuurikalendris, 
palun jälgida reklaame!

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
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GETTER MÄNNISALU, BRIT KURS,
IRIS JAANIPERE, ROSANNA MARI KOPPEL


