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On olnud keerulised ajad. Ka rahvakultuuriga 
tegelejatele. Tänavu tegime kolmanda katse 
Ida-Virumaa folklooripeo Kirde Killad korral-
damiseks. Kahel eelmisel aastal ei läinud kuidagi 
õnneks. Oli ainult projektide kirjutamise ja raha 
tagasikandmise „rõõm“. Tänavu saime siiski hak-
kama. Ei saa öelda, et vahepealsed aastad oleks 
möödunud jälgi jätmata. Osalejaid ei olnud nii 
arvukalt kui sel peol tavaliselt. Üheks põhjuseks 
see, et  sündmusi peale pikka pausi on kuhju-
nud ühele nädalavahetusele veel enam kui see 
niigi suviti on olnud ja teiseks on rahvakultuuri 
eestvedajad pidanud vastu võtma otsuseid, mille 
abil leib kindlamalt lauale saab toodud. Näiteks 
on hakatud maasikaid kasvatama ja no selge see, 
et kevadisel ajal on siis käed, jalad tööd täis. 

Kuid kõigest hoolimata oli 5. juunil Iisaku laulu-
väljak toredatest rahvarõivais inimestest kirju. 
Oli vanemaid ja nooremaid; lauljaid, tantsijaid 
ja pillimehi. Vahva, et pidu toimus suvistepühal. 
Järgisime traditsioone ja kaunistasime peopaiga 
ning kiige kaskedega, sõime kohupiimakorpi ja 
piimasuppi. Nagu vanasti. Ja oli väga südantsoo-
jendav kiigel rahvarõivais noori näha, justkui 
ajamasin oleks korraks käivitatud, sedavõrd ehe 
tunne oli. Ning tuleb tunnistada, et hetkel tun-
dub Ida-Virumaa pärimuskultuuri kants olema 
just Alutaguse vallas. 

Aitäh toetuse eest Virumaa Pärimuskultuuri 
Programm, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa 
ekspertgrupp, Ida-Virumaa Oma valitsuste Liit 
ja Alutaguse Vallavalitsus!

Suur kummardus osalenute ja juhendajate 
ees! Ikkagi on lootust, et pärimuskultuur kestab 
edasi ka Ida-Virumaal.  

Kirde Killad 2022

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse laulutüdrukud

Sigin-Sagin tantsijad
 Fotod: Aulis Pärnpuu

HEAD VÕIDUPÜHA
JA MEELEOLUKAT JAANIPIDU
ALUTAGUSE VALLAVALITSUS JA VOLIKOGU

Kandlemeister Heino JägerDuo Suits ja Kool

Rahvamuusikaansamblid Lambrine ja 
Ämmatagused Kohtla-Järve Kultuurikeskusest
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Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu istungist
26.05.2022

Marin Grüning
vallavolikogu sekretär

• Ülevaate SA Iisaku Kihelkonna 
Muusuemi ajaloost, tänapäevast ja 
tulevikuplaanidest andis muuseumi 
direktriss Mari Oolberg. 

• Otsustati rahuldada täielikult Vitali 
Kondratjevi poolt 12.05.2022. a esi
tatud vaie ja tunnistada kehtetuks 
Alutaguse Vallavolikogu otsuse nr 36 
„Konsu küla Laagri maaüksuse detail
planeeringu kehtestamine“, sest aren
daja poolt oli rikutud planeerimissea
dusest tulenevaid menetlusreegleid 
(muudatused olid planeeringusse 
täiendavalt sisse viidud peale avalikus
tamise protsessi). Edasise tegevusena 
on vaja korrigeerida planeeringu
lahendust krundi POS 4 osas vastavalt 
volikogu poolt 25.03.2021 otsusega 
nr 314 vastuvõetud ning avalikule 
välja panekule suunatud lahendusele 
või planeeringulahenduse muutmisel 
viia läbi uus avalikustamine.

• Otsustati tunnistada kehtetuks Iisaku 
Vallavolikogu 21.06.2007 otsusega 
nr 30 kehtestatud Kuru küla Hane 
maaüksuse detailplaneering Hane 
tee 3 kinnistu osas. Omanik soovib 
planeeringu elluviimisest Hane tee 3 
katastriüksusel loobuda ning rajada 
hoone krundi põhjapoolsele osale. 
Hoone asukoha muutmisest ei teki 
kitsendusi naaberkruntidele.

• Võeti vastu otsus Alutaguse Valla
valitsuse struktuuri lisada täienda
valt korrakaitsespetsialist 1,0 kohta. 

Ametikoht on tähtajaline, 1. juunist 
kuni 31. augustini. 

• Finantsjuht Luule Salla andis üle
vaate Alutaguse valla 2022.a I kvartali 
eelarvest.

• Toimus Alutaguse valla 2022.a I lisa
eelarve I lugemine. Alutaguse valla 
2022. aasta I lisaeelarve on koosta
tud vajadusest korrigeerida riiklike 
õigusaktidega eraldatud ja teisi siht
otstarbelisi eraldisi ja korrigeeritakse 
majandamiskulusid, mida ei osatud 
eelarve koostamisel ette näha. Lisan
duvad kaks investeeringuobjekti, mille 
rahastus tuleb projektitoetustest (üks 
omaosalusega 10% ja teine objekt 
omaosalusega 20%), kusjuures ühele 
investeeringuobjektile on vajalik lisa
rahastus. Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine suureneb 20 000 
võrra seoses hajaasustuse prog
rammi laekunud taotlustega. Koos 
lisaeelarvega katab Alutaguse valla 
koondeelarve põhitegevuse tuludega 
ära põhitegevuse kulud ja ka laenude 
tagasimaksed ning intressikulud.

• Otsustati võõrandada avaliku enam
pakkumise korras valla omandis Ran
napungerja külas asuv Nirgi katast
riüksus 13001:001:0133, sihtotstarve 
elamumaa 100 %, pindala 2513 m², 
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna 
registriosa nr 12406150. Määrata kin
nistu alghinnaks 15 000 eurot.

• Võeti vastu otsus tunnistada pereme
hetuteks ehitisteks Tudulinna külas 
asuvad sigala (ehitisregistri kood 
102018626), kuur (ehitisregistri kood 
102018627) ja katusealune (ehitis
registri kood 220428445). Vallavalitsus 

võtab ehitised oma valdusesse ja 
ehitisregistrisse tuleb kanda ehitise 
omanikuna Alutaguse Vallavalitsus.

• Otsustati võõrandada avaliku enam
pakkumise korras valla omandis olev 
Pagari külas asuv Uus tee 4 kinnistu 
(katastritunnus 49801:001:0700, 100% 
tootmismaa, pindala 2031 m2). Mää
rata kinnistu alghinnaks 5000 eurot.

• Toimus Alutaguse valla arengukava 
haridusvaldkonna muutmise I luge
mine. Alutaguse valla arengukava 
20212030 võeti vastu Alutaguse 
Vallavolikogu 23.09.2021 määru
sega nr 169. Alutaguse Vallavolikogu 
28.11.2019 määruse nr 116 „Alu
taguse valla arengudokumentide 
koostamise ja menetlemise kord“ § 5 
lõike 1 kohaselt algatatakse arengu
kava muutmine volikogu otsusega. 
Alutaguse Vallavolikogu 24.03.2022 
otsusega nr 33 algatati Alutaguse 
valla arengukava 2021–2030 osa
line muutmine alushariduse, üld
hariduse, huvihariduse ja tegevuse 
osas. Arengukava muutmise eesmär
giks on haridusvõrgu korrastamine. 
Haridusvõrgu korrastamise teema on 
tõstatunud päevakorda seoses laste ja 
õpilaste prognoositava arvu vähene
misega ning suurte haridusvaldkonna 
kuludega eelarves (51%). Alutaguse 
valla rahvastik väheneb. Elanike arvu 
vähenemise põhjuseks on rahvas
tiku väljaränne. Loomulik iive on val
las negatiivne. Perioodil 2018–2021 
ületab surmade arv oluliselt sündide 
arvu. Ajavahemikul registreeriti kokku 
136 sündi ning 356 surma. Eelmiste 
aastate põhjal võib prognoosida, et 

ilmselt jätkub sama tendents loomu
liku iibe osas ka 2022. a. 

• Arengukava muutmise käigus paran
dati, täiendati alushariduse, üldhari
duse, huvihariduse ja tegevuse osas 
statistilisi andmeid ja väljakutsete 
ning arendustegevuste osa täiendati. 

 Haridusvaldkond on oluline vald
kond valla arengus, mistõttu aren
gukava muutmise käigus tehakse 
oluline ettepanek koostada eraldi 
arengudokument „Alutaguse valla 
haridusstrateegia 2022–2030“, milles 
käsitletakse põhjalikumalt eelpool 
nimetatud valdkonda ja lepitakse 
kokku võimalikud strateegilised ees
märgid. Strateegia dokumenti saab 
hakata koostama peale arengukava 
muutmise heakskiitmist.

 „Alutaguse valla arengukava 2021–
2030“ alushariduse, üldhariduse, 
huvihariduse jategevuse osas esitati 
volikogule lugemiseks I tööversioon. 

 Vastavalt valla arengudokumentide 
koostamise ja menetlemise korra §7 
kohaselt kiidab vallavalitsus heaks 
valla arengukava eelnõu ja suunab 
avalikule väljapanekule korraldusega, 
milles määratakse avaliku väljapaneku 
toimumise ja ettepanekute esitamise 
aeg ja koht ning kirjalike ettepanekute 
laekumisel avaliku arutelu toimumise 
aeg ja koht. Peale avalikustamist jät
kab volikogu arengukava muutmise 
arutelu. 

• Esitati rahvaalgatuse allkirjastajate 
hääleõiguslikkuse kontrolli tulemu
sed. Rahvaalgatus "Mina olen Iisaku 
Gümnaasiumi sulgemise vastu" anti 

vallale üle 419 häält, millest kehtivaid 
hääli on 270. Rahvaalgatus "Ärge sul
gege arenevat Iisaku Gümnaasiumi" 
anti vallale üle 313 häält, millest keh
tivaid oli 188 häält. Kokku kehtivaid 
hääli 458. Kehtetuks tunnistati hääled, 
mis olid antud mitte Alutaguse valla 
elanike poolt (sissekirjutus mujal val
las), hääleõigusteta isikute poolt, loe
tamatud nimed (Rahvastikuregister 
ei andnud kirjapildi järgi tulemust), 
kordused (paberkandjal mitu korda 
allkirja andnud või juba eelnevalt 
elektrooniliselt keskkonnas rahvaal
gatus.ee hääletanud isikud).

• Sõnavõtuga Iisaku Gümnaasiumi sul
gemise vastu esines rahvaalgatuse 
esindaja Janar Priks. 

• Ülevaade Reinar Halliku Korvpalli
kooli (RHKK) tegevusest Iisaku Güm
naasiumis. Koostööleping Iisaku 
Gümnaasiumi ja RHKK vahel lõppes 
31.12.2021. Alutaguse Vallavalit
sus andis suulise nõusoleku jätkata 
lepingut märtsini, kuni toimub lepin
gutingimuste ülevaatamine ja arute
lud. Kuna osapooled kokkuleppele ei 
jõudnud, siis lõpetati suuline leping 
01.04.22 ja RHKKd teavitati sellest 
emaili teel. Vallavalitsus tegi ettepa
neku treener Jaanus Liivakule aprillist 
juunini treeninguid läbi viia, millega 
treener oli nõus. Vallavalitsus on nõus 
jätkama korvpallitreeningutega Iisaku 
Gümnaasiumis juhul, kui selleks on 
piisavalt huvilisi. Eesmärgiks on võe
tud hiljemalt 15. juuniks välja töötada 
plaan, kuidas korvpallitreeningud 
Iisaku Gümnaasiumis jätkuvad. 

Peatu, vaata, veendu – 
jalakäijana ohutuma 
sõiduteeületuse nimel!
Diana Okas
Transpordiamet

Liiklusturvalisus algab liiklejate vastastikusest märka-
misest ja üksteisega arvestamisest.

Ilusad kevadilmad toovad teedele ja tänavatele üha roh-
kem liiklejaid. Paraku on tänavune kevad toonud kaasa ras-
keid õnnetusi jalakäijatega, seda just sõidutee ületamisel. 
Seepärast tuleb arvestada, et ükskõik, kui ohutuks muu-
detakse teede ületuskohad, jäävad jalakäijad liikluses alati 
nõrgemaks osapooleks. Kutsun kõiki jalakäijaid ja sõiduki-
juhte üles tähelepanelikkusele, seda just eriti reguleerimata 
ülekäiguradade juures.

Järgnevalt mõned lihtsad tõed jalakäijatele, mida ohu-
tuma liiklemise nimel tasub ka lastele meelde tuletada! 

SEBRA EGA VALGUSFOOR EI 
PRUUGI PEATADA SÕIDUKIT
Turvatunne, mis tekib rohelisest fooritulest või jalakäijate 
ülekäigurajast, võib olla petlik.  Enne reguleerimata ülekäi-
gurajal sõidutee ületamist peab jalakäija hindama läheneva 
sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse sõidukii-
rust sujuvalt vähendada või sõiduk peatada. Jalakäija peab 
veenduma, et juht on teda märganud ning sõidutee ületa-
mine on ohutu. Sama kehtib ka fooriga ülekäiguraja puhul.

PÜÜA SAAVUTADA SÕIDUKIJUHIGA SILMSIDE!
Jalakäijana tasub arvestada, et sõidukijuht ei saa sõidukit 
hetkega pidama. Ka võib ere päike juhti pimestada ning ta 
ei pruugi ootamatult sõiduteele astuvat jalakäijat märgata.

Millele enamus lapsed ja osad täiskasvanud ei mõtle, on 
juhi reageerimise aeg. Tähelepanelikul juhil on see 1 sekund, 
mille jooksul sõiduk läbib linnakiirusel 14 m. See on maa, 

kus juht ei ole veel piduripedaali vajutanudki. Alles peale 
seda algab pidurdamine. Füüsikaseaduse järgi on sõiduki 
peatumisteekond sõidukiirusel 50 km/h kuival asfaldil ligi 
28 m, märjal 38 m ning lumisel suisa 62 m.

Lapsega koos liigeldes arutlege kui kaugel peab olema 
sõiduk, et juhil oleks teele astujat märgates võimalik sõiduk 
peatada. Kindlasti mõõtke need meetrid ka pikkade sammu-
dega välja, et lapsel oleks võimalik paremini aru saada  – see 
võib olla talle hindamatuks abimeheks otsustamisel, kas 
hakata sõiduteed ületama või mitte. 

PEATU, VAATA, VEENDU! 
Lapse tähelepanu on kerge hajuma ning vana hea õpetus 
„teed ületades vaata kõigepealt vasakule“ kipub ununema 
või pooled segamini minema. Turvalisemaks teeületuseks 
tasub teeületuse eel kõigepealt lihtsalt seisma jääda. Nii saab 
rahulikult mõlemale poole vaadata ning ületada tee siis, kui 
sõidukit ei lähene või see on piisavalt kaugel. 

KLAPID PEAST JA PILK TELEFONIST VÄLJA! 
Liigeldes on vaja olla väga tähelepanelik ning kasutada ohu-
tuse tagamiseks oma kuulmise ja nägemise meeli. Liiklemise 
ajal millegi muuga tegeledes võib juhtuda liiklusõnnetus, 
sest siis ei märka me täielikult enda ümber toimuvat ning 
ohud jäävad märkamata.

 OLE EESKUJUKS! 
Lapsega liigeldes juhtige pidevalt tema tähelepanu sellele, 
kuidas ise liiklust jälgite ning olukordi hindate, siis õpib seda 
tegema ka tema. Rääkige lapsega ja selgitage talle „miks“ 
vastuseid! 

Turvalist ja üksteisega 
arvestavat liiklemist!

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

Siseminister Iisakus
20. mail külastas siseminister Kristjan Jaani (tänaseks siis juba endine) teel 
Kiviõli päästjate ja politseinike ühishoone nurgakivi asetamisele Iisaku 
vabatahtlikku päästekomandot. Tundis huvi tehnika, varustuse ja kõige 
muu kohta. Eriti huvipakkuv oli juba 63 aastat järjepidevalt tegutseva 
komando ajalugu.

Allan Bogdanov
Iisaku vabatahtliku päästekomando pealik
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Dolores Eamets

Negavatt on 18–30aastastele noortele suunatud Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt korralda-
tud roheideede konkurss, mille peaauhind on 10 000 
eurot oma idee elluviimiseks. 2. juunil kuulutati välja 
Negavati IX hooaja superfinaalis  parimad roheideed! 
Esikoha tõi koju Heatsync, kes tegutseb Alutaguse 
vallas.  

„Heatsync tegeleb hoonete energiatõhususega, mis 
on rohepöörde kontekstis oluline valdkond,“ sõnas 
Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuht ja Negavati 

žüriiliige Ragmar Saksing. Veekeskuse energiaga varus-
tamisele kulub aastas ligi 1 miljon eurot. Heatsynci 
soovitusi rakendades on spaakeskustel võimalik kuni 
15% energiakulust kokku hoida. Mõõdistamiste kaudu 
luuakse terviklik virtuaalne mudel, mille põhjal saab 
leida kõige optimaalsemad energiasäästu kohad.

Heatsync teeb koostööd Mäetaguse Mõisahotelli 
ja SPAga, kus pilootprojekti raames testitakse mõõ-
tesüsteeme. Koostöö sujub imeliselt, sest projekt on 
kasulik mõlematele osapooltele: Heatsync saab aren-
dada oma teenust ja spaakeskus saab soovitusi, kuidas 
oma keskust veelgi energiatõhusamaks muuta. Piloot-
projekti tulemusi saab loodetavasti juba sügisest näha.

Selgusid tunnustusauhinna 
"Lastega ja lastele" võitjad
Mariann Sudakov
Vabariigi Presidendi Kantselei
Janar Filippov
Õiguskantsleri Kantselei

President Alar Karis sõnas laureaate 
tervitades, et „Lastega ja lastele“ tun-
nustusauhinnaga täname neid noori, 
kes on võõrast muret nähes erilisel vii-
sil abi pakkunud või kelle teo tulemusel 
on tekkinud uus algatus, mis suurendab 
teiste laste heaolu, samuti täname neid, 
kes on lapsi ja lastega peresid puuduta-
vate tegevuste ja algatustega olnud ühis-
konnas esil või aidanud kaasa olulistele 
positiivsetele muutustele  lapse, noore 
või ka pere elus. 

Lapseks olemise suur võlu on pidev 
uudishimu, soov kõige kohta pärida, uut 
teada saada, rääkis riigipea. „Olen oma 
kolme lapse ja viie lapselapse kasvami-
sel märganud, kuidas see suur loovus 
ja küsimuste küsimine kooli minnes 
hakkab tasapisi taanduma. Küsimuste 
esitamise asemel sunnitakse üha enam 
vastuseid andma. Aga küsimused on elu 
käimapanev jõud. Ainult soov midagi 
uut proovida, uut avastada, katsetada, 
luua on see, mis viib inimkonda edasi,“ 
ütles ta. „Ja selle juures ei tohi karta eksi-
musi, sest see pidurdab julgust olla loov. 
Tänu vigadele on saanud teoks paljud 
teaduslikud, kultuurilised ning majan-
dusalased edusammud.“

„Kallid lapsed, tahtke ja julgege ikka 
küsimusi küsida ja katsetada, otsida põh-
juseid, avastada, luua. Nii saate uusi tead-
misi, kogemusi, sõpru ja elu on nii palju 
huvitavam,“ pöördus president Karis 
laste poole. Täiskasvanutele soovitas ta 
leida aega, et lapsi kuulata, mis on eriti 
oluline üha enam digitaliseeruvas maa-
ilmas, mil päris suhtlust jääb vähemaks. 
„Vaimse tervise spetsialistid ütlevad, et 
kui leidub kas või üks täiskasvanu, kel-
lega laps saab rääkida ja muresid kurta, 
on juba suur samm lapse vaimse tervise 
osas tehtud. Eks sama kehti ka täiskas-
vanute puhul,“ ütles president.

„Enamik Eesti lapsi elab õnneks 
soojades kodudes armastava pere keskel. 
Peame hoolitsema, et nii ka jääb,“ lausus 
oma kõnes õiguskantsler Ülle Madise. 
„Ja et need, kel praegu kodust toetust 
napib, või kodune toetus on, ent rõõmu 
ikkagi ei ole, saaksid õiget, väärikat abi. 
Et lasteaed ja kool oleks võimete ava-
nemise ja ühiskonnaliikmeks olemise 
õppimise kohaks, ei suruks kedagi maha, 
ei lubaks kiusu ega ebaõiglust. Suur aitäh 
kõigile, kes on lapsi ja noori toetanud, 
aidanud neil kasvada heaks inimeseks. 
See pole enamasti lihtne, ent see on suu-
rim ja parim, mida saame Eesti tuleviku 
heaks teha.“

Lapse Suure Teo auhinna pälvis 
Kurtna Kooli kuuenda klassi õpilane 
Carin-Anett Männik, kes tavatseb jõu-
lude eel küpsetada hiiglasliku koguse 
(viimati üle 500) muffineid, et nende 
müügitulust osta haiglas olevatele vähi-
haigetele lastele meeneid ja maiustusi, 
mis rõõmustasid paljusid lapsi Tallinna 
Lastehaiglas ja  Tartu Ülikooli Kliiniku-
mis. Lisaks osaleb Carin-Anett ka vähi-
haigete laste päeva raames toimuvas hea-
tegevuslikus kampaanias, kandes rinnas 
kuldset linti ja juhtides oma kogukonnas 
tähelepanu vähihaigete laste olukorrale. 

Muutuste looja tiitliga pärjati kaks 
inimest. Pille Vaiksaar ehitas Viljandis 

üles lapsekeskse perekodu, seisis erine-
vates ministeeriumides töötades selle 
eest, et erivajadusega lapsed saaksid 
käia kodu lähedal lasteaias ja koolis, 
viimased viis aastat aga juhtis Maarja-
maa Hariduskolleegiumi, millest tema 
eestvedamisel sai professionaalne, are-
nev ja ühtehoidev organisatsioon, kus 
esikohal on lapse huvid ja vajadused. 
Füüsik Aigar Vaigu on pikka aega süsti-
nud lastesse ja noortesse teadusepisikut. 
Ta on juba 12 aastat tegutsenud ülime-
nuka teadussaate "Rakett69" saatejuhi ja 
kohtunikuna, lisaks juhib noorematele 
lastele teadust tutvustavat saadet "Magus 
molekul". Möödunud aastal avas ta koos 

mõttekaaslastega Rakett69 Teadusstuu-
diod, kus on teadust avastamas käinud 
juba üle 10 000 õpilase. 

Laste- ja noortežürii preemia pälvis 
ALPA Kids OÜ, kes seisab selle eest, et 
aeg, mille laps nutiseadmes veedab, oleks 
hariv ja õpetlik. Võõrkeelse meelelahu-
tuse asemel pakub ALPA Kids lastele 
eestikeelseid harivaid digiõppemänge. 
Mängud on loodud üheskoos õpetajate 
ja teaduritega ning lõimitud ekraanivä-
liste tegevustega. Mängudel on üle 60 
000 kasutaja, sealhulgas üle 300 Eesti 
haridusasutuse. ALPA mängud aitavad 
eesti keelt ja kultuuri õppida nii välismaal 
viibivatel eesti lastel kui ka näiteks Ukrai-
nast Eestisse saabunud lastel, kes soo-
vivad õppida eesti keelt. Algust on juba 
tehtud ka ukrainakeelsete digiõppemän-
gude loomisega, et aidata üle maailma 
kodust kaugele paisatud Ukraina lastel 
hoida sidet oma keele ja kultuuriga.

Elutöö preemia pälvis Maria Min-
hof, kes 20 aastat tagasi asutas MTÜ 
Maria ja lapsed, mis pakub lastele asen-
duskodu Ida-Virumaal Tudulinnas ning 
viimastel aastatel ka Rakveres. Üle kahe 
aastakümne on ta olnud hoolduspere 
ema, tema juures on kasvanud üle 50 
lapse. Maria peres on turvapaiga leid-
nud lapsed, kes pole justkui kuhugi ja 
kellelegi sobinud – lapsed, keda on kor-
duvalt ühest elukohast teise saadetud, 
kuid kes on vajanud oma ellu just seda 
ühte kindlat inimest, kes neisse päriselt 
usub ja tahab neid toetada. 

Võitjatele sai osaks tänukiri ning 
kunstnik Marko Pikkati joonistatud 
seinapilt.

Tunnustusauhinda annavad välja 
kaheksa laste heaolu väärtustavat orga-
nisatsiooni: MTÜ Eesti Asenduskodu 
Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste 
Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ 
Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, 
Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi Pre-
sidendi Kantselei ja Õiguskantsleri 
Kantselei.  

Märkame ja oleme üksteise jaoks 
olemas!

Startup Alutaguse vallast 
võitis Eesti suurima 
roheideede konkurssi

Vabariigi president Alar Karis ja õiguskantsler Ülle Madise õnnitlesid 
presidendi roosiaias tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ tänavusi võitjaid.

Õiguskantsler Ülle Madise, Maria Minhof (MTÜ Maria ja lapsed) 
ja Eesti Vabariigi president Alar Karis Kadrioru Roosiaias. Foto: presidendi kantselei
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Margot Puštšenko, 
Sirly Pärnaste

Rahvusvahelist tantsupäeva tähistatakse aastast 
1982 ning käesoleval aastal toimus see juba 40. 
korda. Iisaku Gümnaasium pidas esimest tant-
supäeva 2012. aastal. Nüüd siis teine tantsupäev 
10aastase vaheaja järel. 

Alguse sai kõik sellest, et tuli välja mõelda 
olümpia-aastate vaheline kooli suurüritus, mida 
traditsiooniliselt enne suvevaheaga korraldada. 
Õpilaste ja õpetajate arutelude tulemusena valiti 
sellel aastal välja tantsupäev. Koolis on veel üksi-
kuid õpilasi, kes mäletavad esimest tantsupäeva, 
kuid paljudele oli see siiski esmapingutus.

8. juuni hommikul kell 10 hakkas liikuma rong-
käik kooli eest Iisaku laululavale. Vaatamata vihma-
sele hommikule oli ilmataat selleks hetkeks kõik 
kraanid kinni keeranud ning jäi üle ainult loota, et 
need taevaluugid avanevad alles peale pidu. Selles 
osas meil ka tõepoolest vedas, ajastus oli ideaalne.

Päeva avas Iisaku Gümnaasiumi direktor, kes 
rääkis põgusalt tantsimise ajaloost. Avatantsu 
esitasid õpetajad, keda sai päeva jooksul veelgi 
laval näha. Õpetajate tantsudeks olid sel korral 
„Tantsukingad“ ja „Perekonnavalss“.

Traditsiooniliselt on alati olnud esindatud 
lapsevanemad, nii ka sellel korral. Lapsevanemad 
kostitasid meid meeleoluka tibutantsuga. Klas-
side esituses sai näha veel tänavatantsu, balletti, 
kankaani, diskot, Shuffle tantsu, kaerata-jaani, 

linetantsu, polkat ja kisakoori kava. Igal klassil oli 
võimalus ise valida endale meelepärane tants ning 
harjutamiseks läks juba aprillis. Lisaks klasside 
esitustele olid esindatud ka Iisaku Kunstide Kooli 
tantsulapsed valsi, salsa, rütmitantsu ja improvi-
seeritud tantsuga. 

Tantsude vahele oli kavandatud tantsude tut-
vustused ning külaeitede Juuli ja Maali sketšid, mis 
naerutasid kogu publikut. Lisaks kooliperele oli 
publikuks ka mitmeid teisi kogukonna liikmeid. 
Tantsupäevale pani punkti üheskoos tantsitud 
Macarena, seega kõik said oma jala tatsuma panna. 
Päeva lõpus kostitati külalisi ja osalejaid maitsvate 
pulgakookidega, mille meisterdas valmis Heleni 
Leib OÜ. Üheskoos veedeti meeleolukas päev täis 
tantsu hõngu.

Marit-Jenna Seppar
Kurtna Noortekeskus tantsuringi juhendaja

Kurtna noortekeskus – need kaks sõna on vast 
igale Alutaguse valla elanikule tuttavad, kuid 
minule tähendavad need midagi enamat. Nendes 
peitub minu ja sealsete andekate noorte saladus, 
mida üritasime koos kanda pea viis aastat. Mis 
saladus see selline on ning miks see koht äkki nii 
eriliseks minu jaoks sai?

Mäletan seda hetke, mil endine Kurtna noor-
tekeskuse tantsujuhendaja Ainikki Seppar tuli 
minu juurde ning ütles, et nüüd on minu kord 
enda võimed ja fantaasia proovile panna ning 
Kurtna sobivat selleks väga hästi. See oli 2018. 
aastal, kui ma sellesse uhkesse majja koos temaga 
sisse astusin ja esimest korda nägin neid pisikesi 
lapsi, kellega nüüd pidin hakkama midagi kokku 
vormima. Süda lõi ärevusest pekslema. Esimesed 
korrad oli Ainikki minu kõrval, et toetada. Selle 
eest olen talle väga tänulik. 

Vähehaaval, samm-sammult hakkasime noor-
tega koos midagi vahvat kokku panema. Meie 
tundides oli nii tähtsate teemade üle arutlemist, 
lõbusaid mänge, tõsist ja kannatlikku tööd kui 
ka joogat, mida noored eriti nautisid. Tants 
tähendab igaühe jaoks midagi erinevat- mõned 
tulid selleks, et lõbusalt veeta oma vaba aega, 
teised aga tulid füüsilise vormi säilitamise nimel. 
Kuna igaüks näeb seda kunstiliiki erinevalt, siis 
ka tantsuline sooritus on igal noorel omapärane. 
Just see tegigi meie väikse kollektiivi eriliseks. 
Seda, kuivõrd erinevatena nad minu südamesse 
jäävad, ütlesin neile ka meie viimases ühises 
tantsutunnis. 

Selline väike lugu ühest väikesest tantsupe-
rest, ühes väikeses külas, ühes väikeses Eestis. 
Olen üüratult tänulik kõigile, kes meid toetasid 
selle teekonna jooksul, eriti suur tänu Mirjam 
Vinklerile, Kurna noortekeskuse noorsootööta-
jale, kes leidis igas keerulises olukorras lahenduse. 

Aitäh noored! Aitäh vald! Aitäh inimestele, 
kes meie esinemistele kaasa elasid! 

Jaanika Soitu
Mäetaguse Põhikooli õppealajuhataja

Alates märtsist 2022 on Mäetaguse Põhikooliga 
liitunud 12 Ukrainast tulnud last ja 2 õpetajat. 
Ukraina õpilased õpivad koos tavaklassidega ja 
osalevad Ukraina oma koolide distantsõppel. 
Tänu Ukrainast pärit õpetajatele saame pakkuda 
loodusaineid ja matemaatikat neile emakeeles. 
Selle aja jooksul õppisid nad eesti keelt, muusikat, 
kehalist kasvatust, inglise keelt ja tööõpetust eesti 
keeles. Tutvustasime neile ka eesti kirjandust, 
seda küll vene keeles. Tuttavaks said nad nii nak-
sitrallide, pokude kui ka Teele ja Tootsiga.

Liikumispuudega õpilased käivad koolimajas 
kahel päeval nädalas. Nende ainetunnid toimuvad 
raamatukogus, mis on kohandatud neile sobivaks 
õpikeskkonnaks.

Lisaks õppetööle on Ukraina lapsed kaa-
satud kooli ühisüritustesse, näiteks esinesid 
nad perepäeval laulu- ja kandlemänguga ning 

lastekaitsepäeval Kiikla näiteringiga. Õpilased 
osalevad ka kooli poolt pakutavates huviringides.

Samuti on neile võimaldatud Eestiga tutvu-
miseks erinevaid väljasõite. 

Täname 
• Alutaguse Vallavalitsust, kes soetas meile 

kaldtee, mis võimaldab ratastooliga liikuvatel 
õpilastel kasutada sööklat ja tualetti. 

• Alutaguse Hoolekeskust, kes andis kasutusse 
ratastoolid ja võimaldab vajadusel 
invatransporti.

• Tagavälja talu, Iisaku muuseumi, Kukruse 
mõisa ja Illuka Kooli, kes tutvustasid Eesti 
eluolu, ajalugu ja traditsioone.

• Kuremäe kloostrit silmaringi avardamise eest.
• Meelis Pällot kirveviskamise tutvustamise 

eest.
• Kõiki lapsevanemaid ja kooli töötajaid, kes 

on aidanud Ukraina peresid materiaalselt.

Koostöö on edasiviiv jõud
Tants tähendab igaühe 
jaoks midagi erinevat

Iisaku Gümnaasiumi tantsupäev

Foto: Mirjam Vinkler

Ukraina lapsed Mäetagusel. 
Foto: Maret Jaks

Foto: Roger Erikson

Iisaku Gümnaasiumi 
9. klassi tantsukava 

1. klassi lustlik
etteaste

Päevajuhti käisid „spontaanselt" 
segamas kohalikku koloriiti esindavad 
mammulised
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Iisaku Kihelkonna Muuseumi pere.
Iisaku Muuseumi Sõprade Selts MTÜ
MTÜ Magissa

5. mail toimus Iisakus külalaat. Tahaks öelda, et 
peale kahte aastat oli seekord päris tavaline laat, aga 
päris nii see ikka ei olnud. Eelmisel paaril aastal oli 
laat väiksemas mahus ja oli aega järele mõelda, mida 
muuta võiks. Suurem nähtav muutus oli ehk see, 
et proovisime n-ö turukaubanduse osa vähendada. 
Ütlesime lihtsalt, et kohad on täis. Viimasel nädalal 
oli registreerida soovivate müüjate tung ikka päris 
suur, aga jäime endale kindlaks. Meie soov oli, et 
laat oleks kodusem, et oleks ruumi ja saaks perega 
kasvõi piknikutekil väikese istumise teha, ilma, et 
keegi sinust üle ei kõnniks. Laat võiks ju olla üks 
mõnus kokkusaamise koht või peredega pühapäeva 
veetmise paik. 

Proovisime ka seda, et toidukoht oleks paremini 
leitav ja kohvik kohalike hõrgutistega muuseumi 
hoone ees. See tundus küll toimivat. 

Katsetasime ka, et kas lapsed tuleksid teatrit 
vaatama, kui see on kontserdiga ühel ajal ja ruumis 
sees. Need, kellelt jõudsime küsida, ütlesid, et väga 
tore oli, aga järelduste tegemiseks vajaksime ilmselt 
rohkem tagasisidet. 

Laada loteriisse oli sel korral vähem panusta-
jaid, aga see on ka arusaadav- meie ellu on tulnud 
sündmusi, mis vajavad toetust palju rohkem. Seda 
enam olime rõõmsad, et toodi koduseid hoidiseid 
ja palju elevust tekitasid „musta kulla“ ehk hobu-
sekaka kotid.

Esimene tagasiside (aga seda väga mitme ini-
mese poolt) oli, et taime ja tööstuskauba vahele 
jäi ruumi liiga napilt. Kurdeti, et oli väga kitsas ja 

vaatasime järgi – tõsi mis tõsi. Jääd pirnipuu kohta 
infot lugema ja juba on laadaliste vool su sujuvalt 
singiletini lükanud.

Meie lava on ka oma aja ära elanud, pole ta ilus 
vaadata ega midagi. Mõtleme, mis järgmisel aastal 
sellega teha annab. Kas on mõistlik uus ja korra-
lik ehitada, laenutada mingi katus ja statsionaarne 
põrand teha? Siinkohal oleks lugejate poolne hea 
idee abiks- ehk koorub kamba peale mingi väga 
tore lahendus.

Mida järgmisel aastal veel paremini teha? Loo-
dame, et osalema tuleb rohkem vanavara ja käsitöö 
müüjaid. 

Laadaga saab suvehooaeg alguse ja nagu tellitult 
muutus isegi ilm suviseks.

Nüüd hulk tänusõnu laadal käinud, laata näi-
nud ja laada asjaajamisel abiks olnutele!

Väga meeldiv oli, et üle pika aja saime laa-
dakavas näha meie Iisaku rahvamaja segakoori, 
regilauljaid ja tantsijaid. Kunstide kooliga on meid 
sidunud juba ammune koostöö ja nende esinemine 
on alati oodatud ning kunstikooli õpilaste tööde 
näituse üle oleme väga uhked. Näitus jääb mõneks 
kuuks meie muuseumi Tartu mnt 58 II korrusele 
uudistamiseks. Laada ajal näitust kiiganud jagasid 
igatahes ohtralt kiidusõnu ja oli ka neid, kes ütlesid, 
et on Alutaguse valla peale kadedad, et siin selline 
väärt kool on. 

Eraldi tahaks veel välja tuua, et appi tulid mit-
med Iisaku Gümnaasiumi õpilased. Väga tublid ja 

vastutustundlikud noored, teist oli suur abi, aeg on 
kalleim vara ja te kulutasite seda oma kogukonna 
heaks. Täname lapsevanemaid ja õpetajaid hea 
töö eest! 

Suured tänusõnad kõigile, kes aitasid ja hea 
sõnaga toetasid: Alutaguse Vallavalitsus, Peipsi- 
Alutaguse Koostöökoda, Lii Roosa, Helen Allika, 
Merle Pikhoff, Iisaku segakoor ja Tanja Elken, Ave 
Jääger-Nurgamaa koos kõikide toredate tantsijatega, 
regilauluansambel Silmaline.

Iisaku Kunstide Kooli andekad esindajad Kaja 
Tina, Pille Nagel, Ave Jääger-Nurgamaa, Irina Sbro-
dova, Kirill Žavoronkov, Tihon Altorv, Valentina 
Järve väike ansambel koosseisus Liisa Järve, Luise 
Järve, Lenna Järve, Marten Sule ja Egert-Oscar 
Väljaotsa.

Iisaku Gümnaasiumi töötajad ja õpilased, Hei-
nar Juuse, Raivo Raap, Priit Palmet, Margus Pik-
hoff, Liina Sutt, Heddy Uustal, Kristel Aunap, Hille 
Väljaotsa, Jaana Toss, Merli Raap, Janno Kurs, Sille 
Reinsalu, Chris Reest, Karina Neidla, Kristiina Avel, 
Aili Karukäpp, Vahto Tomikas, Milena Śhaparenko, 
Adelina Pärn, Ene Allikas, Annika Kaljumäe, Anu 
Otto, Asko Pärnpuu, Uku Pärnpuu, Sirje Kask, Juta 
Reest, Ellen Rääsk, Karolina Hendrikson, Agnes 
Väli, Katrin Juuse, Carl Marten Taluste, Kristella 
Oolberg, Hermann Armulik, Meelis Tinno, Andrus 
Toss (Kuremäe), Jüri Kasemaa, Tarmo Anton, Lia 
Reks, Asta Talviste, Hugo Toss, Indrek Karja, Alar 
Üleoja, Einar Tasa ja Andrus Juht.

Kui nüüd trükikurat mõne nime ära näppas või 
tähe valesti kirjutas, siis andke andeks.

Palju rõõmu oli kohaletulnud ostjatest ja müü-
jatest – kiitus ja tänu neilegi!

Ootame tagasisidet, kas me oleme oma mõte-
tega õigel teel ja mida veel saaks paremini teha.

Merle Pikhoff

Aastatel 2011 ja 2012 osalesid maa-
kondlikul noortebändide festivalil 
Iisakus ja mõlemal korral valiti Sind 
maakonna parimaks nooreks kitar-
ristiks. Milline oli Sinu muusikaalane 
teekond selleni?
See oli põnev aeg. Raske oli kodus 
valida, kas ma nüüd mängin klarnetil 
Bachi või siis kitarril Nirvanat, Guns N’ 
Roses-it või muud roki ja rolli bändi. 
Umbes 13–15aastasena hakkasin kitarri 
mängima. Sain selle oma onult ning 
sealt see pall veerema läks. Klarnetit 
mängin siiski vahel ka, see mul ilusti 
kapi otsas ning saan ikka hääle välja ja 
heliredelid on veel peas!

Kas plaan muusikat edasi õppida oli 
juba selleks ajaks paigas? Kas võis see 
äkki olla üllatus Sulle eneselegi, et 
pärast Viljandi Kultuuriakadeemia 
lõpetamist asusid tööle Illuka Põhi-
kooli muusikaõpetajana või oligi nii 
mõeldud? 
Plaan oli paigas nii palju, et teadsin- 
tegelen muusikaga 100%. Muusikaõpe-
tajaks asumine üllatas vägagi. Siiani üri-
tan aru saada, miks ma „rokkstaar“ pole 

ja kuskil Euroopas või Ameerikas ei tuu-
rita… Aga hetkel kõik toimib. Kooli-
aeg on kooliaeg ja suvel mängin pilli 
üle Eesti ning vahel ka naabermaades. 

Tahtsingi just küsida, kuidas nii läks, 
et siiakanti pidama jäid? Suur hulk 
noori valib tihtilugu pigem pealinna. 
Mina näiteks olin omal ajal kindlalt 
pähe võtnud, et peale Viljandi Kul-
tuurikooli tulen tagasi Ida-Viru-
maale. Kaheksakümnendate lõpus 
tundus see kuidagi äärmiselt oluline. 
Kas Sinu puhul oli see juhus või pat-
riotism või midagi kolmandat? 
Peale Tartu Ülikooli Viljandi kultuuri-
akadeemiat tundus õige tulla itta tagasi, 
sest elu oligi siin mul juba käimas. 
Hoian aga kõik võimalused lahti, et 
mitte jääda kinni mugavustsooni. Ees-
tis saab igal pool midagi saavutada või 
teha ning kui on pealehakkamist, siis 
nii ongi.

Illuka kooli tööle asudes lubasid, et 
ega ikka roki ja rollita Sinu tundides 
hakkama ei saada. Mida tegelikkus 
näitab, kas ainekavad on seda luba-
dust lasknud täita?

Rokki ja rolli saab. Kõik on tõlgen-
damise küsimus. 

Kuidas rokkarist õpetaja klassi ees 
hakkama saab, kas kuulsus aitab enda 
kehtestamisele kaasa?
Minu arvates võib lapsel/õpilasel klassi 
ees olla ka president. Kui tal on vaja rää-
kida või mürada või mis iganes muud 
teha, siis ta seda teeb…Me ajame liht-
salt omi asju. Mina õpetan ja nemad 
õpivad.

Kas õpetaja eeskuju on suutnud 
Illuka kooli õpilasi innustada ja on 
tekkinud näiteks koolibänd?
Koolibändi otseselt veel pole, aga kõik 
kitarriringi ja trummiringi osalejad vii-
tavad sellele võimalusele küll. Tuleb siis, 
kui aeg on õige! Noorel peab eelkõige 
pealehakkamine olema ja kui see on 
olemas, küll ma siis toetan sajaga! 

Kuidas selle pealehakkamisega täna 
lood on? Ausalt öeldes tundub, et 

nutimaailm segab muid ettevõtmisi 
ja huvisid. Minu kogemus Iisaku 
rahvamajas kahjuks näitab suhte-
liselt suurt leigust noortel muu-
sika vastu. Ei suuda meelitada isegi 
muusikakooli õpilasi kontserdile, ei 
päästa ka sisuliselt tasuta sissepääs. 
Ennetades väidet, et äkki ei pakuta 
piisavalt noortepärast muusikat, siis 
mainin, et ka noorte räpifestival ei 
toonud paraku suurt publikut kohale. 
Vähemalt esimesel korral. Oskad ehk 
nõu anda? 
Seoses pealehakkamisega. See käib 
hooti. Ilmselgelt maailm mõjutab meid 
igas suunas, aga inimene harjub iga 
asjaga. Kui bändi teha, siis peab ikkagi 
ise seda tahtma ja reaalselt tahtma. 
Bändi tuleb teha inimestega, kellega 
oled sõber, kellega saad hästi läbi, kel-
lega meeldib koos olla. Siis punt toi-
mib. Kui on mingi kiil vahel, siis on see 

tuntav ning asi ei toimi. Meie kui juhen-
dajate ja õpetajate asi on olla valmis, et 
kui tulevad huvilised, siis kohe „masin“ 
tööle panna ja toimetama hakata. Valmi-
dus on alati hea ja seda igas asjas ja igal 
alal. Juhendajad ja õpetajad peavad ka 
ajaga kaasas käima. Kuulama ja laskma 
lastele uut muusikat. Popist klassikani, 
sest klassika ju ka uueneb. Jazz ka. Aus-
tame vanu, aga toimetame uutega, sest 
ei aeg ei peatu, ei, ei …

Möödunud aasta lõpus saite oma 
bändiga Boamadu kõvasti tuntust 
juurde, sest pääsesite Eesti Laulule. 
Kui kaua oled Boamaos kaasa teinud? 
Millistes bändides oled lisaks sellele 
mänginud varem ja mängid praegu? 
Boamaos olen kaasa teinud aastast 
2014. Kui nad alustasid, olin ma las-
teaias. Lisaks Boale mängin praegu ka 
sellistes bändides nagu Mandoterror, 
Black Bread Gone Mad. Lisaks ka Jõhvi 
Big Bandis, mis vähe kergema žanriga. 
Varasemalt olen mänginud ansambli-
tes Svjata Vatra, Estonian Dream Army 
Band, Hajameelsed Kunznikud, Ropka, 
Ihan Unkel, Kast Ja Keeled, Krap jne. 

Kui ma ei eksi, siis kasvab Sul kodus 
üks väikemees? Kui vana ta nüüd on 
ja kas oled märganud temas ka juba 
huvi muusika vastu? On tal omad 
lemmikud? 
Jah, väikemees Joosep saab 2022. sep-
tembris kahe aastaseks. Huvi tal muu-
sika vastu kindlasti on. Kui muusika 
kõlab, siis peaga „rockib“ kaasa ning 
tantsuliigutused tulevad ka. Lisaks män-
gib ta ka trumme. Lemmikmuusika osas 
on ta esialgu veel kindlasti neutraalne, 
kõik telgitagused alles avastamata. 

Hoiame siis silmad, kõrvad lahti, jäl-
gime, kuidas kulgeb edenemine muu-
sikas Peetril enesel, tema õpilastel ja 
väikesel Joosepil. 

Laat tõi suvesooja! 

Õpetajast rokkar 
või rokkarist 
õpetaja?
2019. aasta sügisel asus Illuka Põhikooli muusikaõpetajana 
tööle Peeter Priks, kes muusikasõpradele tuntud kui rokkarist 
bändimees. Uurisin, kuidas nii juhtus ja kuidas tal läheb. 

Peeter Priks. Foto: Roger Erikson

Foto: Liivi Mölder
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Iisaku Kunstide Kooli lõpetasid tänavu Sandriin Voll, Kaur Kuuse, Tihon Altorv, 
Angeelika Randmäe, Eveli Toomel, Jonathan Habakukk. Fotol lõpetajad koos õpetajatega. 
Foto Grete Habakukk

Merle Pikhoff

18. mail oli Iisaku rahvamajas palju lusti ja rõõmu – 
peeti kuldse ea kevadpidu. Need on peod, kus külaliste 
vähesuse üle ei saa kurta ja ka tantsupõrand ei jää 
neil päevadel kunagi hõredaks, pigem ikka vastupidi. 
Seekord tantsitasid pidulisi Karl Madis koos poja 
Carl-Philipiga. Kui tantsupõrandale ei mahtunud või 

polnud selleks jaksu, sai rõõmsalt kaasa laulda. Kohe 
nii südamest, et pärast hääl kähe. Läbi Psühhobussi 
väikese teadusetenduse sai põnevate katsete abil 
huvitavat infot psühholoogia ja iseenda kohta. Näiteks 
seda, kas oma silmi, kõrvu ning muid meeli saab ikka 
alati usaldada ja milliseid trikke nad meile vahel 
mängida võivad. Oli taas üks meeleolukas päev ja 
mõtlen siin, kuidas saaks kuldse ea pidusid nooremale 
seltskonnale näidata, no et nad eeskuju saaksid võtta. 

Kuldse ea kevadpidu

Foto: Ain Spitz

Fotod Grete Habakukk

Lastekaitsepäeval 
Alutaguse vallas

Rahvusvahelist lastekaitsepäeva tähis
tatakse 1. juunil. Sellel aastal toimusid 
meie valla lastele  tegevused Mäeta
gusel. Hommikupoolik oli pühendatud 
lasteaialastele. Mõisaõuel tervitas lapsi 
lustlik koeratüdruk Lotte, kes mängis, 
laulis ja korraldas ka aardejahti. Lisaks 
pakkusid lastele rõõmu batuudid.
Järgnevalt tervitati mõisasaalis meie 
valla uusi ilmakodanikke. Väikese tervi
tuskontserdi esitasid Mäetaguse Tõru
kese lasteaialapsed õpetaja Eve Elmi 
ja Maret Kalveti juhendamisel. Päeva 
lõpetuseks tunnustati Mäetaguse 
rahvamaja saalis Alutaguse valla koo
liõpilasi ja toimus meeleolukas kontsert 
ansamblilt  PõhjaTallinn.

Fotod Ain Spitz
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Kärolin Kivestu 
Alutaguse Huvikeskuse juhataja

Alutaguse valla isetegevuslased tõhus-
tasid oma tervist, keha ja vaimu 20. 
mail Mäetaguse rahvamajas toimunud 
„Tõhustuspeol“. 

Üks kord aastas toimuvad stiilipeod 
on olnud pikaajalise traditsiooniga, 
kuid vahepealsed aastad ei ole olnud 
kultuuriinimestele kergete killast ning 
raskendanud kollektiivide kokkusaa-
mist ning ühiseid esinemisi. Selleks, et 
kultuurirahvas uue hoo sisse saaks ning 
et kultuurile taas eluvaim sisse puhuda, 
korraldasime tõhustuspeo.   

Üritust juhtisid kaks „medõde“, 
kes olid tulnud kontrollima Mäetaguse 
rahvamajast tulnud hädakutsungit sõnu-
miga, milles seisis, et väidetavalt on tar-
vis kiiremas korras hakata tõhustama ja 
ergutama kultuurirahva tervist, keha ja 
vaimu. Hoolimata Vabariigi Valitsuse 
määrusest loobuda maskikandmisest 
avalikus kohas ning testimisnõude tühis-
tamisest, panid medõed siiski kõiki peo-
lisi õhtu jooksul erineval viisil testidega 
proovile. Medõed tegid peole saabuja-
tele koheselt esmase läbivaatuse ja kont-
rolli ning veendusid, et kõik pidulised 
oleksid eeskujulikult negatiivsed ning 
valmis ka oma tervist, keha ja vaimu 
ergutama ja tõhustama.    

Selleks, et pidu saaks alata ja õige 
hoo sisse, tuli alustada loomulikult 
tõhustamisest, seetõttu jagati kõiki-
dele peolistele kätte „tõhustusdoosid“, 
et ergutada vaimu ning anda positiivne 
laeng. Õed alustasid ühest doosist, kuid 
lubasid peo jooksul vastavalt vajadu-
sele annuseid suurendada ning kõigile 
soovijatele välja kirjutada ka vajadusel 
uue retsepti. „Tõhustusdoos“ koosnes 
järgmistest komponentidest: tuhat 
head mõtet, näputäis rõõmsat meelt, 
peotäis lusti, sada grammi energiat, 

5 kilo huumorit. Medõed toonitasid, 
et pakutav kaitse on tõhus ja ei sõltu sel-
lest, millise tõhustusdoosiga on tehtud 
esmane kuur, tarbimine on täiesti ohutu 
ning doosi võib võtta sisse nii täismahus 
kui ka poole kaupa või tarvitada ära peo 
jooksul. 

Oma tuju sai peoõhtu jooksul paran-
dada ka tantsuplatsil, sest tantsuks oli 
mängimas ansambel Jämm. Lisaks tant-
simisele oli võimalik peoõhtu jooksul 
ennast proovile panna ka erinevates 
testides. Kõigil soovijatel oli võimalus 
peo jooksul proovida ära arvata mõis-
tatuskotikeste sisu, kuhu olid pandud 
e r i n ev ad  a i n ed 
nagu odrakruup, 
manna, must pipar, 
kaerahelbed, kar-
tulijahu, kaneel, 
makaronid, suhkur, 
herned, tatar, riis, 
loorber, nisujahu, 
sool ja kreeka pähk-
lid. Peo lõpus said 
parimad arvajad ka 
auhinnatud. 

Rahvamaja seintele olid riputatud 
huvitavad pildid, mis ajuga vigurdasid. 
Mõnda pilti vaadates tundus, et paigal 
seisev pilt hakkas liikuma, teisel oli var-
jatult peidus hoopis teinegi pilt. Lisaks 
sellele oli kõigile, kes tundsid, et hakka-
vad peo jooksul väsima või vajavad liht-
salt turgutust, loodud ka laadimisjaam. 
Laadimiseks tuli istuda laadimispunkti 
ning tunnetada, kuidas energiavarud 
taastuvad. 

Selleks, et peoliste tuju ei langeks, 
viidi peoõhtul läbi veel teisigi teste. Med-
õed näitasid erinevaid sõnu, millest olid 
tehtud anagrammid, ehk nende sõnade 
tähtedest tuli kokku uus sõna. Näiteks 
„vintis ka“ anagrammis oli peidus sõna 
vaktsiin, „unes auru“ sõnapaarist sai 
kokku hoopis naerusuu ja „maksaks 
eit“ andis vastuseks kaitsemask. Medõed 

panid proovile ka nägemisvõimet ning 
näitasid erinevaid pilte, kuhu oli peide-
tud mitu asja. Näiteks ühtepidi vaadates 
oli võimalik tuvastada jänest ja teistpidi 
sama pilti vaadates hoopis parti, või siis 
ühtepidi oli võimalik näha karikat ja 
teistpidi hoopis kahte nägu. Põnevust 
valmistasid ka kuulamistestid, kus tuli ära 
arvata tagurpidi mängima pandud lau-
lude esitajad ja pealkirjad. Peolised said 
nende ära arvamisega edukalt hakkama. 

Oma etteastetega astusid üles ka 
Alutaguse valla kollektiivid, kes kaasasid 
oma etteastetesse ka hoogsalt peorahvast. 
Sündmust alustas vägevate nootidega 
Mäetaguse puhkpilliorkester, seejärel 
oli võimalus meie valla rahvatantsu-
kollektiivide Sigin-Sagin ja Avitagused 
eestvedamisel tantsida perekonnavalssi 
ja lõbusat paaristantsu. Meeleolukate 
lauludega astusid üles regilauluansambel 
Silmaline ja rahvalauluansambel Kalina 
Krasnaja ning kõige viimase etteastena 
rõõmustas peolisi humoorikate laulu-
mängudega kollektiiv Kirsid tordil.

Alutaguse Huvikeskus väljastas ka 
tõhustuspeol osalemise tõendi kõigile 
esinenud kollektiividele. Tõend kinni-
tab kollektiivi eeskujulikku seisundit 
esineda ja osaleda nii vallasisestel kui ka 
üle-eestilistel sündmusel. Tõendi väljas-
tamise aeg 20. mai 2022, testimiskoht 
Mäetaguse rahvamaja, Alutaguse vald, 
kehtivus 1 aasta. Lisaks anti üle ka kos-
tüümipreemiad kõige tõhustavamatele 
peolistele. 

Alutaguse Huvikeskus tänab kõiki 
osalenud kultuurikollektiive ja peolisi. 
Me loodame, et teie keha, vaim ja tervis 
on nüüd igakülgselt tõhustatud ning et 
peo mõju kestab pikalt. Kui tunnete, et 
tõhustuspeo mõju kaduma hakkab, siis 
olete alati oodatud meie valla mitme-
külgsest kultuuriprogrammist ja sünd-
mustest osa saama ja loodetavasti paku-
vad need teile läbi aasta mitmekülgseid 
elamusi. 

Kultuurirahva tõhustuspidu

RANNAPUNGERJAL PÄRNAÕUE TALUS
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PÕNEVAD ETTEKANDED             TEATRIETENDUS             NÄITUS

Peipsi rääbise pärandi ja 
Alutaguse rannakalanduse päev

23. juulil kell 12.00

MTÜ Tuletorn koostöös Keskkonnaameti ja Eesti Rahvakultuuri Keskusega 
kutsuvad 23. juulil Rannapungerja külla Pärnaõue tallu rääbisepärandi ja  
Alutaguse ranna kalanduse päevale! Räägime rääbise soolamise oskustest,  
Peipsi põhjaranniku rannakalanduse traditsioonidest muinas ajast täna
päevani. Avame näituse ja vaatame dokumentaaletendust „Rääbise  
soolamine Rannapungerja külas”. Avatud on Pärnaõue pop-up pereresto!

12.00 – 13.30 Rääbisepärand
PILLE PÕLD, Pärnaõue perenaine. Välinäituse „Rääbise  
soolamine Rannapungerja külas” pidulik avamine 
EPP TAMM, Eesti Rahvakultuuri Keskus. Vaimsest  
kultuuripärandist Eestis
KIIKLA RAHVATEATRI ETENDUS „Rääbise  
soolamine Rannapungerja külas”

13.30 Pärnaõue pop-up pererestoran pakub headparemat.  
Maksta saab sularahas.

14.00 – 16.30 Alutaguse rannakalanduse traditsioonid
MAILI ROIO, Muinsuskaitseamet. Peipsi rannakalanduse  
traditsioonidest arheoloogiliste leidude põhjal
ANNE NURGAMAA, Eesti Looduskaitse Selts.  
Rannakalanduse tavad Peipsi põhjarannikul 
VELLO MÄSS, allveearheoloog. Peipsi paadiehitustraditsioon

SISSEPÄÄS

TASUTA!

Perekonnavalss koos rahvatantsurühmaga Avitagused. Fotod Alutaguse Huvikeskus

Peojuhtidest medõed 
Kärolin ja Grete

Tõhustuspeol 
osalemise tõend
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Меня всегда интересовал мир языков. Любопытно было срав-
нивать как даже обращение к животным, которые во всем мире 
издают одни и те же звуки, в разных странах и языках звучат 
по-разному. Как мы окликаем кошку? Кис-кис. А американцы 
своих кошек подзывают так — kitty-kitty. Один бывший совет-
ский человек, переехавший жить в США, позвал кошку кушать 
привычным «кис-кис». И что вы думаете? Американская кошка 
охотно откликнулась на приглашение!

У меня богатый опыт переводов (в т.ч. художественной 
литературы) с эстонского языка на русский, но вот наоборот 
я переводить не осмелюсь. Грустно, но надо честно признаться, 
что при всей своей любви к языкам, владею я только одним язы-
ком — русским. Почему? Отчасти потому, что хотел изучить 
как можно быстро побольше языков, а каждый язык — это как 
полет на другую планету. Ну, и усердия, когда память была в 
полном порядке, тоже не хватило. Единственное мое достиже-
ние в языковой сфере — это то, что слово «спасибо» я могу 
вымолвить на большинстве европейских языков. Помню, как 
нас в уличном кафе обслуживала девушка, 2 месяца назад при-
бывшая из Турции. Ни эстонского, ни русского языка она не 
знала, общались мы с ней только на плохом английском. Уходя я 
вспомнил, как по-турецки звучит «спасибо», и с нескрываемой 
гордостью произнес «tešekür ederim!» Видели бы вы при этом ее 
радостное лицо! И тут мне на память пришел мудрый афоризм: 
«Мы можем говорить на разных языках, но если твои глаза 
излучают добро, то мы с тобой непременно поймем друг друга».

Язык, понятный всем
Я ВАМ ПИШУ …

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

Согласитесь, достаточно 
простое инженерное 
сооружение, а как, благодаря 
этому каскаду, вдруг 
«заискрилось» течение воды!

Николай ПАВЛЕНКО,
литератор, переводчик, однословесный полиглот 

КОСТЕР ИВАНОВА ДНЯ БЕЗ МУСОРА
Мари КАЛА,
главный специалист по информа-
ционным вопросам Департамента 
охраны окружающей среды

Разумеется, никто из нас не представляет 
Иванова дня без костра, однако необхо-
димо следить и за соблюдением проти-
вопожарных мер, и за тем, чтобы костер 
не наносил ущерба окружающей среде и 
здоровью. В костре можно сжигать только 
некрашеную и не пропитанную древе-
сину, картон и бумагу без пленки. Отходы 
сжигать в костре нельзя, и вообще костер 
не место, куда складировать отходы, воз-
никшие в домашнем хозяйстве. Отходы 
содержащие в себе пластмассу, горят 
при низкой температуре и выделяют в 
атмосферу ядовитые вещества, например, 
диоксин и фуран. Глазу они не видны, но 
особенно опасны для здоровья и окру-
жающей среды, поскольку негативное 

воздействия проявляется не сразу. Вды-
хание вредных веществ в организм может 
стать причиной тяжелый заболеваний 
— рака, пороки развития и отставания в 
развитии. Потому-то сжигание отходов в 
домашних условиях запрещено законом.

Вечер Иванова дня не обходится без 
питания на открытом воздухе. В ходе пик-
ника неизбежно возникают отходы, и, к 
сожалению, часто используется одноразо-
вая посуда. Распространено ошибочное 
мнение, что одноразовую посуду после 
использования можно сжигать в костре. 
Большая часть такой посуды содержит 
в себе и пластмассу, сжигание которой 
вредно и окружающей среде, и здоро-
вью человека. При каждой возможности 
нужно исключить пользование однора-
зовой посудой, поскольку природных 
ресурсов и энергии на ее производство 
столько же, сколько и на изготовление 
посуды постоянного использования. Здесь 
не лучшее решение и биологически раз-
лагающаяся посуда, поскольку она тоже 

предусмотрена для разового пользования.
В Ряпина, к примеру, уже сегодня 

есть возможность взять в аренду на такие 
мероприятия до 500 комплектов посуды 
многоразового пользования. Здесь также 
можно арендовать держатели мешков 
для сбора отходов, чтобы собирать их 
по видам.

Держите костер чистым от мусора и, 
вместо сжигания, сортируйте их по видам 
для сбора в контейнерах, а бутылки с 
отметкой — в автомате для тары. Старую 
мебель, строительный мусор и отходы 
после сноса здания, шины можно сдать 
на станцию отходов. Информацию о бли-
жайшей станции, общественном контей-
нере, или получить ответы на вопросы, 
куда что отнести, можно получить на 
странице kuhuviia.ee. О сжигании отходов 
или о других случаях нанесения ущерба 
окружающей среде можно сообщить по 
телефону государственной информации 
1247.

О ДОМАШНИХ СРЕДСТВАХ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Таллиннская школа 
здравоохранения

Летом дети активны в движении, а 
потому чаще обычного подвергаются 
разного рода опасностям. Знанием о 
простейших средствах оказания пер-
вой медицинской помощи рассказывает 
медсестра школы Меривялья АНУ-ЭЛЛ 
КРУУЗМАНН.

Не каждая маленькая царапина или укус 
насекомого требует обращения к врачу, но, 
оказывая домашнюю первую помощь сле-
дует действовать так, чтобы вместо пользы 
не навредить. Иногда даже при оказании 
простой помощи возникает растерян-
ность — как поступить лучше? - так как в 
Интернете информации много и трудно 
сделать выбор. Есть и такие лечебные сред-
ства, которые точно не подходят, хотя ими 
могли пользоваться наши мамы и бабушки.

ЛУЧШЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПРОМЫВКИ РАНЫ — ВОДА
Случается, что бегая, лазая или катаясь 
на велосипеде, ребенок расшибет себе 
коленку или поцарапает локоть. Если не 
глубокая рана, когда не остановить кро-
вотечение, то вполне посильно родителю 
самом управиться с лечением. Самое 
доступное средство очистки — обыч-
ная вода. Рану следует полить водой, 
очистить от грязи, такие поверхностные 
раны можно помыть даже с мылом. Если 
у кого-то из находящихся рядом с проис-
шествием есть с собой бутылка с питьевой 
водой, то она будет очень кстати.

Естественно, имеются также и раз-
личные дезинфицирующие и очищающие 
рану средства, так в этом случае я все же 
рекомендуют использовать современные 
аптечные препараты, которые при очистке 
раны меньше причиняют боль и щиплют, 
чем лекарства содержащие алкоголь, или 
водород. И хотя зеленка, йод или марган-
цовка воспринимаются как старые и про-
веренные средства, то в действительности 
цветные жидкости мешают оценить состо-
яние раны и могут повредить ткани раны.

Когда рана очищена, следует использо-
вать гель и заклеить рану пластырем или 
перевязать бинтом. Верно и то, что для 
излечения ране нужен воздух, но совре-
менные перевязочные материалы пропу-
скают воздух.

В моем детстве на кровоточащую рану 
часто накладывали подорожник. Знатоки 

природы говорят, что свежий подорожник 
на рану нужно накладывать измельченным, 
поскольку кровотечение помогает оста-
новить сок, вытекающий из растения. От 
себя добавлю, что помещаемый на рану 
подорожник должен быть очищен от грязи 
и пыли.

Дети должны бегать, и случается, что 
падают, однако можно уберечься от самого 
худшего. Во время езды на велосипеде или 
самокате следует носить шлем, защитные 
перчатки и наколенники. Родители должны 
разъяснять детям, что не все места при-
годны для игр. Точно не для детских игр, 
например, здания с опасностью обруше-
ния, участки рядом с железной дорогой.

ПУСТЬ СМЕТАНА ОСТАЕТСЯ В 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Мы здесь, в Эстонии, умеем ценить теплое 
лето, но приемом солнечных ванн не стоит 
злоупотреблять. Находясь на солнце с 
непокрытой головой можно получить 
солнечный удар, который дает знать о себе 
головной болью, сонливостью, тошнотой и 
даже рвотой. Первым делом надо постра-
давшего перенести в тень и дать попить 
воды, а при ухудшении состояния помочь 
ему прилечь. Следует наложить на голову 
- на лоб и затылок — охлаждающую влаж-
ную ткань, подходит и бумага.

Солнечный ожог проявляется себя 
сильным покраснением кожи, и, в зависи-
мости от тяжести ситуации, могут даже 
возникнуть волдыри и подняться темпе-
ратура. Определенно нельзя обожженную 
кожу мазать сметаной. Да, этот взятый из 
холодильника холод, видимо и послужил 
причиной ее широкого использования при 
солнечных ожогах, но кожа не получает 
достаточно кислорода, что может еще 
более осложнить положение. Кожу можно 
остужать мокрым полотенцем, хорошо 
помогает алоэ или гели, содержащие масло 
чайного дерева.

Летом нужно использовать солнце-
защитный крем и носить головной убор, 
хорошо иметь с собой бутылку с водой.

КЛЕЩ ТРЕБУЕТ К СЕБЕ БЫСТРОГО 
ВНИМАНИЯ, А НЕ МАСЛА
Клещ — деятель противный, и он водится 
как в лесу, так в городском парке и в 
домашнем саду. Как только увидите клеща, 
впившегося в кожу, то как можно скорее 
вытащите его. Для этого лучше всего 
подходит пинцет с тонким кончиком, его 
можно приобрести в аптеке. Ухватить 
клеща надо по возможности близко к 

голове, как можно ближе к коже, и выта-
щить. При этом следует избегать зажима 
нижней части тела вредителя, ибо таким 
образом наиболее очевидно попадание в 
организм человека возбудителя болезни. 
Разумеется, не нужно смазывать клеща 
маслом или алкоголем — в случае тре-
воги клещ стремится проникнуть вглубь 
раны и тем самым увеличить опасность 
заражения. Ели же головка клеща все-таки 
осталась внутри, то не нужно начинать 
ее выковыривать, со временем она сама 
выйдет. Но за местом укуса клеща надо 
следить и в том случае, если он полностью 
извлечен из кожи. Если там вокруг возник-
нет большой симметричный красный круг, 
то есть основания подозревать заражение 
боррелиозом. Диагноз установит и назна-
чит лечение семейный врач.

Настоятельно рекомендую принимать 
вакцину против клещевого энцефалита. 
В отличие от боррелиоза для энцефалита 
нет специального лекарства и заболевание 
может протекать очень тяжело и опасно 
для жизни. Опасность можно уменьшить, 
если перед походом в лес обрызгать себя 
средством против клещей, полностью 
укрыть себя одеждой, а концы брюк 
упрятать в носки. Прибыв домой, следует 
осмотреть себя, так как клещ в поисках 
подходящего места для укуса может блу-
ждать по телу.

К ЛЕТУ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ
Разумно перед наступлением лета поло-
жить начало инвентаризации домашнего 
шкафа первой медицинской помощи — 
не остались ли там хранящиеся с давних 
времен таблетки и баночки. От них можно 
избавиться, но при этом следует знать, 
что просроченным лекарствам место не в 
мусорном контейнере и туалете, а в пун-
ктах приема опасных отходов, где старые 
лекарства принимаются бесплатно. В 
любом случае дома должны быть в наличии 
различного размера пластыри и перевя-
зочный материал, средства дезинфекции 
ран, гель для ран, болеутоляющие и лекар-
ства против аллергии, термометр, жаро-
понижающие средства, солнцезащитный 
крем и остужающий ожог гель, средство 
защиты от клещей и, конечно же, что-то 
для поддержки пищеварения. Если лето 
проходит вдали от дома — у бабушки или 
на даче — то и там должны быть средства 
оказания первой медицинской помощи. 
Так будет спокойней во время каникул и 
в летнюю пору.

Алутагузеское волостное собрание своим решением № 40 от 26.05.2022 
года признало недействительным решение Ийзакуского волостного 
собрания 2007 года о введении в действие детальной планировки (ДП) 
земельного надела «Hane» в части «Hane tee 3» недвижимости.

На основании ДП вдоль «Hane tee» было создано 12 земельных участков 
для жилой застройки. В соответствии с правом на ведение строительства 
на каждом участке разрешено построить одно здание (жилище вместе в 
подсобными помещениями), строительной площадью до 150 м2, высотой до 
8м и до двух этажей. После признания ДП недействительной при застройке 
участка «Hane tee 3» следует руководствоваться условиями ведения строи
тельства и землепользования, указанными в генеральном плане.

С решением о признании ДП недействительной можно познакомиться 
в документальном регистре волости Алутагузе: http://delta.andmevara.ee/
alutaguse_vald/dokument/5373256.

***
Алутагузеское волостное собрание признало недействительным реше-
ние о введении детальной планировки земельного надела «Laagri» в 
деревне Консу.

Алутагузеское волостное собрание своим решением № 36 от 28.04.2022 
года в ввело в действие детальную планировку земельного надела «Laagri» в 
деревне Консу. На решение волостного собрания от одного землевладельца 
поступило письменное заявление, в котором оспаривается это решение. 
Волостное собрание решило полностью удовлетворить иск и признать свое 
решение № 36 от 28.04.2022 года «Введение детальной планировки земель
ного надела «Laagri» в деревне Консу» недействительным.

С решением можно ознакомиться в волостном регистре документов: 
http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5373250.
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Марин ГРЮНИНГ, 
секретарь волостного собрания

26.05.2022

• Обзор истории, современности и планах на буду
щее ЦУ «Краеведческий музей Ийзаку» сделала 
директор музея Мари Оолберг.

• Решено полностью удовлетворить заявлениео
провержение, представленное Виталием Кон
дратьевым 12.05.2022 года, и признать недей
ствительным решение №36 Алутагузеского 
волостного собрания «Введение детальной пла
нировки земельного надела «Laagri» в деревне 
Консу», так как инициатором планировки были 
нарушены правила делопроизводства, исхо
дящие из закона о планировках (изменения 
в планировку были дополнительно внесены 
после публичного представления). Дальнейшей 
деятельностью необходимо откорректировать 
планировку земельного участка в части Закона 
о планировках (глава 4) в соответствии с реше
нием № 314 принятым волостным собранием 
25.03.2021 года и публично представленной 
планировкой, либо при изменении планировки 
провести новое публичное представление.

• Решено признать недействительным решение 
№30 Ийзакуского волостного собрания от 21 
июня 2007 года, принятое относительно деталь
ной планировки земельного надела «Hane» в 
деревне Куру в части недвижимости «Hane tee 
3». Владелец желает отказаться от реализации 
планировки на кадастровой единице «Hane tee 3» 
и построить здание в северной части земельного 
участка. Изменение местонахождения здания 
не приведет к ущемлению соседних участков.

• Принято решение дополнить структуру Алута
гузеского волостного управления ставкой 1,0 
специалиста по охране правопорядка. Служеб
ное место вводится на определенный срок — с 
1 июня по 31 августа.

• Финансовый руководитель Лууле Салла пред
ставила обзор бюджета Алутагузеской волости 
за I квартал 2022 года.

• Прошло первое чтение I дополнительного бюд
жета 2022 года Алутагузеской волости. I допол
нительный бюджет волости 2022 года вызван 
необходимостью корректировки поступлений, 
определенных государственными правовыми 
актами, и других целевых поступлений, также 
корректируются хозяйственные расходы, кото
рые не были предусмотрены при разработке 
бюджета. Добавляются два инвестиционных 
объекта, финансирование которых будет из 
средств проектных пособий (один с 10%ным 
самофинансированием и второй  с 20%ным), 
при этом одному инвестиционному объекту 
необходимо дополнительное финансирова
ние. Целевое финансирование для приобре
тение основного имущества увеличится на 
20 000 в связи с поступившим ходатайством в 
рамках программы редкого заселения. Вместе 
с дополнительным бюджетом сводный бюджет 
Алутагузеской волости доходами от основной 
деятельности покроет расходы от основной дея
тельности, а также возврат займов и расходы на 
выплату процентов.

• Решено в порядке проведения публичного 
аукциона произвести отчуждение волостной 
собственности — кадастровой единицы «Nirgi» 
(13001:001:0133) в деревне Раннапунгерья (на 
100 % земля для жилой застройки, площадь 
2513 м², регистрационная часть № 12406150 в 
отделении недвижимости Тартуского уездного 
суда). Стартовая цена  15 000 евро.

• Принято решение признать бесхозными строе
ниями в деревне Тудулинна  свинарник (код в 
строительном регистре 102018626), сарай (код в 
строительном регистре 102018627) и навес (код 
в строительном регистре 220428445). Волостное 
управление берет строения в свою собствен
ность и в строительном регистре нужно внести  
владельцем строений Алутагузеское волостное 
управление.

• Решено в порядке проведения публичного 
аукциона произвести отчуждение волостной 
собственности  недвижимость «Uus tee 4» (када
стровый признак 49801:001:0700, 100% произ
водственная земля, площадь 2031 м2). Стартовая 
цена  5000 евро.

• Проведено I чтение изменений в программе 
развития сферы образования в Алутагузеской 
волости. Программа развития Алутагузеской 
волости на 20212030 годы принята поста
новлением волостного собрания Алутагузе 
№ 169 от 23.09.2021 года. Согласно статье 1 § 
5 «Порядка разработки и делопроизводства 
документа развития Алутагузеской волости», 

принятого решением волостного собрания №116 
8.11.2019 года, решением волостного собрания 
начинается внесение изменений в программу 
развития. Решением №33 Алутагузеского волост
ного собрания 24.03 2022 года начато внесение 
частичных изменений в программу развития 
Алутагузеской волости 20212030 годов в части 
основного, общего образования, а также образо
вания и деятельности в сфере занятий по инте
ресам. Целью изменений является наведение 
порядка в сети образования. Тема реорганиза
ции сети образования возникла в повестке дня 
в связи с прогнозируемым уменьшением числа 
детей и учащихся и большими расходами в бюд
жете (51%) на содержание сферы образования. 
Уменьшается численность населения волости 
Алутагузе. Причиной снижения численности 
является отток населения, а естественный при
рост населения в волости носит отрицательный 
характер. За период 2018 – 2021 год число смер
тей существенно превышало показатель рожда
емости: соответственно 136 рождений против 
356 смертей. На основании данных предыдущих 
годов можно прогнозировать, что тенденция 
сокращения естественного прироста продол
жится и в 2022 году.

• В ходе изменения программы развития исправ
лены и дополнены статистические данные в 
области основного и общего образования, обра
зования и деятельности занятий по интересам, 
дополнена часть направлений и деятельности 
по развитию.

• Сфера образования — важная часть развития 
волости, поэтому в ходе внесения изменений 
в программу развития вносится существенное 
предложение разработать отдельный документ 
 «Стратегия образования в Алутагузеской воло
сти в 20222030 годы», в которой основательно 
рассматривается выше названная сфера и согла
совываются все возможные стратегические цели. 
Разработку этого документа можно начать после 
одобрения изменений в программе развития.

• В части основного, общего образования, обра
зования и деятельности занятий по интересам 
для чтения в волостном собрании представлена 
первая рабочая версия «Программы развития 
волости Алутагузе на 20212030 годы».

• Согласно §7 порядка разработки и делопроиз
водства документов развития волости волостное 
управление дает одобрение проекту программы 
развития и направляет его на публичную пре
зентацию распоряжением, в котором устанавли
вается проведение презентации, место и время 
подачи предложений и в случае поступления 
письменных предложений время и место для 
публичного обсуждения. После опубликования 
волостное собрание продолжит обсуждение 
изменений в программе развития.

• Представлены результаты контроля правомоч
ности подписей людей в поддержку народной 
инициативы. В поддержку народной инициативы 
«Я против закрытия гимназии Ийзаку» подано 
419 голосов, из которых действительных 270. 
За призыв «Не закрывайте развивающуюся гим
назию Ийзаку» подано 313 голосов, из которых 
188 действительных. В целом действительных 
голосов 458. Недействительными были признаны 
голоса, поданные людьми, не проживающими в 
волости Алутагузе (прописаны в другой воло
сти), лицами без права голоса, неразборчивые 
имена (в регистре народонаселения не чита
ются, повторные подписи (на бумагоносителе 
и ранее поданный голос в электронной среде 
rahvaalgatus.ee).

• С речью против закрытия Ийзакуской гимназии 
выступил представитель народной инициативы 
Янар Прикс.

• Обзор деятельности баскетбольной школы Рей
нара Халлика (RHKK) в гимназии Ийзаку. Срок 
договора о сотрудничестве гимназии Ийзаку 
и RHKK истек 31.12.2021 года. Алутагузеское 
волостное управление дало устное согласие про
длить действие договора до марта, пока прохо
дит пересмотр условий и обсуждение договора. 
Поскольку стороны не пришли к соглашению, то 
действие устной договоренности завершилось 
01.04.22 года, о чем RHKK оповестили по элек
тронной почте. Волостное управление вышло с 
предложением к тренеру Яанусу Лийваку прово
дить тренировки с апреля по июнь, с чем тренер 
согласился. Волостное управление согласно с 
проведением тренировок по баскетболу в гим
назии Ийзаку и в дальнейшем при условии, что 
будет достаточно заинтересованных участников. 
Поставлена цель  не позже 15 июня разработать 
план, каким образом можно продолжить про
ведение тренировок по баскетболу в гимназии 
Ийзаку.

ЗАСЕДАНИЕ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ Bussiga sõitmine Ida-Viru avalikel 
maakonnaliinidel alates 01.07.2022

Kõikide Ida-Viru avalike maakonnaliinide bussid 
on varustatud validaatoritega, mis võimaldavad 
reisija sõitu registreerida kontaktivaba elekt-
roonilise sõidukaardiaga (edaspidi: sõidukaart).

Ida-Viru avalikel maakonnaliinidel tuleb bussi 
siseneda esiuksest ja sõidu registreerimisel peab 
reisija teatama bussijuhile sihtpeatuse ning see-
järel asetama oma sõidukaardi validaatorile. Kui 
reisijal ei ole sõidukaarti, siis väljastab bussijuht 
paberpileti, mis tuleb alles hoida reisi lõpuni.

Liinidel nr 31, 31A ja 31B saab bussi siseneda mit
mest uksest ning sõidukaardiga peavad reisijad 
ise ukse juures olevas validaatoris registreerima 
oma sõiduõiguse.

Kui reisijal ei ole sõidukaarti, siis tuleb siseneda esi
uksest ja sõidu registreerimisel peab reisija teatama 
bussijuhile sihtpeatuse ning bussijuht väljastab 
paberpileti, mis tuleb alles hoida reisi lõpuni.

Liinidel nr 32 kuni 70, 100, 100B, 100C, 100D, 
101-1, 101-2, 101-3, 101-4, 102, 104, 111, 111A, 
111B, 111C ja 117 tuleb bussi siseneda esiuksest, 
bussijuhile sihtpeatust teavitada ei ole vaja ja sõit 
sõidukaardiga validaatoris kohe registreerida.

Kui reisijal ei ole sõidukaarti, siis sõidu registreeri
misel peab reisija teatama bussijuhile sihtpeatuse 
ja bussijuht väljastab paberpileti, mis tuleb alles 
hoida reisi lõpuni.

Liinidel nr 71 kuni 89, 99, 99A, 99B, 99C, 99L, 100-
1, 103-1, 113, 511, 512, 513, 514, 551 ja 552 tuleb 
bussi siseneda esiuksest ja sõidu registreerimisel 
peab reisija teatama bussijuhile sihtpeatuse ning 
seejärel asetama oma sõidukaardi validaatorile.

Kui reisijal ei ole sõidukaarti, siis sõidu registreeri
misel peab reisija teatama bussijuhile sihtpeatuse 
ja bussijuht väljastab paberpileti, mis tuleb alles 
hoida reisi lõpuni.

Sõitmine Ida-Viru maakonnaliinidel 
maksab 0 eurot.

Sõidu registreerimine on kohustuslik. Registree-
rimata sõit loetakse piletita sõitmiseks, mille eest 
võib määrata trahvi kuni 20 eurot.

SÕIDUKAART

Sõidukaardiga saad sõita kõikidel IdaVirumaa 
avalikel maakonnaliinidel.

Ristkasutatavad on kõik Eestis väljastatavad sõi
dukaardid (ühiskaardid), mida saad bussides kasu
tada kõikides Eesti maakondades ja linnades, sh 
kehtivad linnades kasutatavad ATKO sõidukaardid.

Sõidukaardi saad osta RKioskist, Omniva postkon
torist ning Selveri ja Maxima kaupluse infoletist 
(müügipunktide asukohad).

Sõidukaardi saad osta ka bussijuhi käest täpse 
sularaha eest. Pangakaardiga makse võimalus 
esialgu puudub.

Sõidukaart maksab 2 eurot.

Rohkem infot: www.pilet.ee

NÕUDELIINID JA LIINI OSAD

Nõudepeatuste teenindamine toimub tellimuse 
alusel. Kui soovid sõita tavapeatusest nõudepea
tusesse, siis anna oma sõidusoovist bussijuhile 
teada bussi sisenedes. Kui soovid siseneda nõu
depeatusest, siis esita tellimus vedaja infotelefonile 
kuni hiljemalt sõidule eelneva päeva kella 18.00ks. 
Nõudepeatustele saad tellimuse esitada ainult sõi
duplaanis ette antud päevade ja kellaaegade kohta.

TELLIMUSE ESITAMISEKS 
NÕUDEPEATUSEST:

• Helista vedaja infotelefonile
• Ütle oma nimi ja kontakttelefon
• Ütle tellimuse kuupäev, liini number, 

peatuse nimi ja liini sõiduplaanijärgne 
kellaaeg

• Tellimusest loobumiseks helista samale 
numbrile ja tühista tellimus.

Info
 IdaViru Ühistranspordikeskus

www.ivytk.ee/

Liini 
nr

Väljumise kella
aeg algpeatusest

Nõudepea
tused

Liin on 
käigus Kuidas nõuet esitada?

75 6:10 Jõhvist
Jaamaküla, 
Struuga ja 
Ketsemani

T, N, L, P

Sõidusoovist nõudepeatusesse teavitada 
bussijuhti sisenemisel. Pealetuleku soovi 
korral nõudepeatusest teatada reisile eelneval 
päeval kuni kl 18.00ni tel 35 40 344.

75 13:00 Jõhvist
Jaamaküla, 
Struuga ja 
Ketsemani

T Sõidusoovist nõudepeatusesse teavitada 
bussijuhti sisenemisel. Pealetuleku soovi 
korral nõudepeatusest teatada vähemalt 
2 tundi enne reisi sõiduplaani järgset väljumist 
algpeatusest tel 35 40 344.75 15:10 Jõhvist

Jaamaküla, 
Struuga ja 
Ketsemani

N, L, P

MAAKONNALIINID

UUS vana Liini nimi Kaardiga 
valideerimine Kehtivus 

60 116 JõhviKuremäe bussijuhi juures Alates 01.07.2022

61 118 KuremäePagariJõhvi bussijuhi juures Alates 01.07.2022

62 119 KohtlaJärveJõhviRaudi kalmistuKuremäe bussijuhi juures Alates 01.07.2022

64 114 JõhviMäetaguseKohtlaJärveJõhvi bussijuhi juures Alates 01.07.2022

71 1 IisakuJõhvi bussijuhi juures, 
teatada sihtpeatus Alates 01.07.2022

72 2 IisakuOonurmeIisaku bussijuhi juures, 
teatada sihtpeatus Alates 01.07.2022

73 543 JõhviKauksiRemniku bussijuhi juures, 
teatada sihtpeatus Alates 01.07.2022

75 545 JõhviKauksiVasknarva bussijuhi juures, 
teatada sihtpeatus Alates 01.07.2022

76 546 JõhviGorodenkoJaamakülaVasknarva
Jõhvi

bussijuhi juures, 
teatada sihtpeatus Alates 01.07.2022

MAAKONNA PIKAMAALIINID

551 113 JõhviKauksiTudulinnaAvinurme bussijuhi juures, 
teatada sihtpeatus Alates 01.07.2022

552 552 JõhviKauksiTudulinnaAvinurmeUlvi
Mustvee

bussijuhi juures, 
teatada sihtpeatus Alates 01.07.2022

ALUTAGUSE VALDA TEENINDAVATE IDA-VIRU MAAKONNA BUSSIIINIDE NUMBRID

MAAKONNALIINIDE NÕUDEPEATUSED ALUTAGUSE VALLAS
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Foto: Ene Tasa

Reet Juuse

Enne 1940. aastat oli külas 26 suitsu, nüüd on 6 suitsu. Võib üpris 
julgelt arvata külakeseks. Roostoja küla on pikk, kulgedes mööda 
jõeveert Iisakust Tudulinnani, tehes vahepeal käänu Härjaoja oja 
veerepidi Mäurassaareni välja. Esimesed teated Roostoja külast on 
A. Moora järgi (ajaloolis-etnograafiline uurimus eesti-vene suhetest 
,,Peipsimaa etnilisest ajaloost“) aastast 1782. Kirjeldatud on Roostojal 
tegutsenud Iisaku mõisa möldrit Simo Jurryst. Oleme võtnud selle 
tärminiks, et arvestada aja kulgu. Niimoodi arvestades saame sel aastal 
240 aastat vanaks. Oleme Roostoja külapäevi tähistanud 20 korda, 
seega igal aastal, pluss veel 4 varasemat, milliste dateeritud andmeid 
ei ole minu käes. Kutsun juba varakult kõiki praeguseid ja endiseid 
külaga seotud olnuid; noori ja vanu; karjatseid ning teenijaid ja teisi, 
oma kalendrisse märkima augusti kuu teist laupäeva – see on olnud 
meil aegade algusest külapäev ja on ka seekord. Keskpäevaks olgu 
kõik see mees ja naine, taat ja eit, vana ja noor kohal, kaasas hea tuju, 
laulujoru suul, mälestused ja meenutused puha kaasas. Kui külas oli 
26 talu, siis igas talus oli ka lapsi. Üks, kaks, kolm või lausa kolmteist. 
Nüüdseks peaks olema juba sadameid juurde tulnud! Kus te kõik 
olete? Kutsuge oma sugulased, tuttavad kaasa. Ka transporti võiks 
pakkuda, sest seda võimalust ju igaühel endal ei ole. Oleme saanud 
niimoodi hakkama, saame ka nüüd. 

KÜLAPÄEV TOIMUB MAJAKAMÄEL MÄLESTUSKIVIDE 
JUURES. Kuupäev on 13. august 2022. 

Söögiga oleme toiminud põhimõttel – lauake kata end. Küsi nõu, 
kui omast vajaka jääb. 

Taluliit kutsub 
kandideerima parima 
talu tiitlile
Kerli Ats
Eestimaa Talupidajate Keskliit 

Pea kolmekümne aastase traditsiooniga parimate talude vali
mise konkurss toimub ka tänavu. Kandidaate saab konkursile 
esitada kuni 30. juunini. 

 “Põllumajandus ei ole pelgalt piimatootmine või teravilja
kasvatus. Meie põllumajandusmaastik on väga mitmekesine 
ning Eestimaa Talupidajate Keskliit soovib parimate talude 
valimisega näidata just meie põllumajandustootmise eripära
sid, mis rikastavad maaelu, “ ütleb Taluliidu tegevjuht Kerli Ats. 
„Parima talu konkurss on hea võimalus seda teadvustada ja 
hinnata,“ lisab Ats ning kutsub ülesse talupidajaid oma kandi
datuure esitama. „Sellel aastal oleme seadnud konkursi fooku
sesse noored talupidajad. Julgustame väga noori talupidajaid 
üles seadma oma kandidatuuri. Konkursile võib esitada ka 
oma naabri või mõne muu talu, mis on avalduse täitjale silma 
paistnud. Oluline on, et tublid talupidajad ei jääks märkamata.“

Ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Meelis 
Annus kutsub talunikke ülesse konkursil osalema. „Talupida
mine on jäänud tänaseks pereettevõtluse vormiks, mis kannab 
majanduslikule eesmärgile lisaks ka kultuuripärandit. Konkursi 
käigus saame tunnustada tublimaid tegijaid ning tutvustada 
huvitavaid ja majanduslikult toimivaid lahendusi. Loodan, et 
see aitab tuua maale uusi ja särasilmseid inimesi ning kindlus
tada eesti rahva ja kultuuri säilimist meie kodumaal.“

Nii nagu eelnevatel aastatel, oodatakse talusid kandidee
rima kolme kategooriasse: parim tootmistalu, parim alternatiiv
talu ning parim noortalunik. Kandideerida saab kuni 30. juunini 
ning kandideerimisavaldus on leitav taluliidu kodulehelt: www.
taluliit.ee/.

Parimad talud kuulutatakse välja sügisel ning seda valitakse 
tänavu juba 29. korda. Parima talu konkursi põhitoetajaks on 
Maaelu Edendamise Sihtasutus ning auhinnafondi toetavad 
ka Postimees Maa Elu, Alexela, Kalev Spa hotell ja Veekeskus.

Eestis jätkub iga-aastane 
karuputke võõrliikide tõrje
Eike Tammekänd
Keskkonnaameti loodushoiutööde 
büroo juhataja

Sel aastal tellis Keskkonnaamet riikliku 
karuputke võõrliikide tõrje enam kui 
2200 hektarile. Hiid- ja Sosnovski karu-
putkede leviku peatamiseks on oluline 
tõrjuda neid kõikides kasvukohtades.

Sosnovski karuputk ja hiidkaruputk on 
ohtlikud nii kodumaisele loodusele kui ka 
inimese tervisele. Need ja teised invasiiv-
sed võõrliigid on Eestisse sattunud inimese 
abiga ning võtavad kodumaistelt liikidelt 
ära elupaiku.

„Kui karuputke võõrliigid toodi kunagi 
Eestisse söödakultuurina sisse, ei osatud 
arvestada nende kahjulikku mõju inimeste 
tervisele ja elusloodusele. Kliimamuutuste 
toel on ka uute invasiivsete võõrliikide Ees-
tisse jõudmine ja püsimajäämine üha tõe-
näolisem. Seetõttu tuleb uute liikide sisse 
toomist vältida, et probleeme ja meie loo-
duse tundmatuseni muutumist ennetada,“ 
selgitas Keskkonnaameti loodushoiutööde 
büroo juhataja Eike Tammekänd.

Keskkonnaameti tellitud karuputke-
tõrje kestab maikuust augustini, vajadusel 
kauemgi. Esimene tõrjetööde ring peab 
olema lõpetatud 15. juuniks. Tõrjumistöid 
tehakse üle Eesti kõikjal, sõltumata maa 
omandist ja sihtotstarbest. „Mõnel pool on 
tõrjetööd juba alanud. Suurem töö algab 
maikuu teises pooles, mil taimed on kas-
vanud umbes 20 cm kõrguseks. Kindlasti 
ei jõua tõrjujad maikuu jooksul kõikidesse 
kolooniatesse – see aga ei tähenda, et mõni 
teadaolev koloonia jääks tõrjest välja,“ kin-
nitas Eike Tammekänd.

Iga maaomanik ja loodusest hooliv 
kodanik võib karuputke võõrliike ka ise 
välja kaevata, järgides Keskkonnaameti 
kodulehel viidatud ohutusnõudeid. Kaar-
distatud kolooniate asukohti saab vaadata 
Maa-ameti karuputke kaardirakendusest. 

Karuputke võõrliike tõrjutakse tihe-
damates kolooniates taimekaitsevahen-
ditega, ent järjest enam ka taimi labidaga 
välja kaevates. „Välja kaevamist eelistame 
peamiselt mahe- ja õuealadel, mesilate 
läheduses ning väikestes ja hõredates 
putkekolooniates. Veekaitsevööndis on 
taimi lubatud vaid labidaga välja kaevata,“ 

sõnas Keskkonnaameti loodushoiutööde 
büroo juhataja.

Tänu tähelepanelike kodanike teade-
tele ning spetsialistide välitöödele kaar-
distas Keskkonnaamet möödunud aastal 
661 uut karuputke võõrliikide kolooniat 
132 hektaril. Karuputke võõrliikide uutest 
leiukohtadest palub Keskkonnaamet tea-
tada e-aadressile info@keskkonnaamet.ee. 
Uued kolooniad lisab amet tõrjesse esime-
sel võimalusel, mitte hiljem kui järgmiseks 
suveks.

„Iga leitud ja tõrjesse lisatud koloonia 
aitab võõrliikide levikut ja nende ohja-
miseks kuluvat aega vähendada. Oleme 
väga tänulikud kõikidele kodanikele, kes 
on looduses nähtud karuputke võõrliikide 
kasvukohtadest meile teada andnud,“ ütles 
Eike Tammekänd.

Maaomanikel on õigus karuputke 
võõrliikide riiklikust tõrjest keelduda, kuid 
siis tuleb nende tõrjumisega ise tegeleda. 
Üksikuid taimi soovitabki Keskkonnaamet 
välja kaevata maaomanikel endil.

Erinevalt teistest Euroopa riikidest on 
Eestis karuputke võõrliike tõrjutud enam 
kui kümme aastat. Tänu järjepidevale tööle 
on nende levik aasta-aastalt Eestis oluliselt 
vähenenud ja karuputki võib meie loodu-
ses järjest vähem kohata.

Hoia jaanilõke prügist puhas 

Mari Kala, 
Keskkonnaameti 
keskkonnateadlikkuse peaspetsialist

Ilmselt ei kujuta keegi meist ette jaaniõhtut 
ilma lõkketa. Lisaks tuleohutusnõuete täit-
misele tuleb lõkke ettevalmistamisel järgida 
ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale 
ja tervisele.

Jäta jaanilõkkest välja materjal, mis 
sinna ei kuulu. Lõkkes tohib põletada vaid 
värvimata ja immutamata puitu ning kile-
tamata pappi ja paberit. Jäätmeid lõkkes 
põletada ei tohi. Lõke ei ole koht, kuhu 
panna majapidamises üle jäänud paken-
deid, mööblit, ehitusprahti, riideid või 
rehve.  

Lõkkes põlevad plasti sisaldavad jäät-
med madalal temperatuuril ja selle käigus 
paiskuvad õhku mürgised saasteained, näi-
teks dioksiin ja furaanid. Need on silmale 
nähtamatud, kuid tervisele ja keskkonnale 
eriti ohtlikud, sest mõju tervisele ei avaldu 
kohe. Sisse hingates liiguvad saasteained 
inimese organismi ning võivad põhjus-
tada raskeid terviseprobleeme, näiteks 
vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. 

Seetõttu ongi jäätmete põletamine kodus-
tes tingimustes ka seadusega keelatud.

Jaaniõhtuga käib kaasas söömine vabas 
õhus. Pikniku käigus tekib aga paratamatult 
jäätmeid ja kahjuks kasutatakse tihti ühe-
kordseid nõusid. Levinud eksiarvamus on, 
et ühekordsed nõud võib pärast kasutamist 
lõkkes põletada. Enamik nn paberist või 
muust taimsest materjalist ühekordseid 
nõusid sisaldab ka plasti ja selle põletamine 
on samuti ohtlik nii keskkonnale kui ka ini-
meste tervisele.

Ühekordsete toodete kasutamist 
on oluline vältida igal võimalusel, sest 

loodusvarasid ja energiat kulub nende 
tootmisele pea sama palju kui korduvalt 
kasutatavatele toodetele. Ühekordsed nõud 
lõpetavad paraku oma teekonna pärast 
mõneminutilist kasutamist prügina. Siin ei 
ole parim lahendus ka biolagunevad nõud, 
sest need on mõeldud samuti ühekordseks 
kasutamiseks.

Näiteks on Räpinas juba täna võimalik 
valla väliüritustel rentida toitlustamiseks ja 
jookide pakkumiseks kuni 500 komplekti 
korduskasutatavaid nõusid. Samuti on või-
malik rentida prügikotihoidjad jäätmete 
liigiti kogumiseks.

Hoia jaanilõke prügist puhas ja põleta-
mise asemel kogu jäätmed liigiti: paberi- 
ja papijäätmed ning plastpakendid saab 
viia avalikesse kogumiskonteineritesse, 
pandimärgiga pudelid taaraautomaati. 
Vanad mööbliesemed, ehitus- ja lam-
mutusjäätmed ning rehvid saab üle anda 
jäätmejaama. Lähima jäätmejaama, avaliku 
pakendikonteineri või vastuse küsimusele, 
kuhu millised jäätmed viia, leiad lehelt 
kuhuviia.ee. 

Kui märkad jäätmete põletamist või 
muud keskkonnarikkumist, anna sellest 
teada riigiinfo telefonil 1247.

Siin on külake...
ROOSTOJA 
nimeks on tal
(Anu Soon) 

Roostoja küla kokkutulek 14. juulil 1990. a. 
Foto Iisaku Kihelkonna Muuseum SA, IM F 615:1, MUIS

• Karuputke võõrliigid on kantud 
võõrliikide nimekirja nii Eestis kui 
ka ka Euroopa Liidu tasandil. See 
tähendab, et nende kasvatamine 
ja leviku mistahes viisil soodusta
mine on keelatud. Eestis korraldab 
karuputke tõrjet Keskkonnaamet.

• 2022. aastal karuputke võõr
liikide tõrjumiseks tellitud 
tööd lähevad maksma ligi 
402 000 eurot.

• Võõrliik on teadlikult või koge
mata riiki toodud liik, mis poleks 
ise sinna jõudnud. Invasiivne võõr
liik ohustab kohalikku loodust 
ja võib tekitada majanduslikku 
kahju.

• Võõrliigid on maailma bioloogi
lise mitmekesisuse vähenemise 
põhjustajana elupaikade kao järel 
teisel kohal.
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TIMO JUURSALU
spordispetsialist

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

08.06.2022 DiscSport.ee IdaVirumaa discgolfi nädalamäng 
 IX etapp Pannjärvel 
09.06.2022 Orienteerumine: Neljapäevakud 2022 Kurtnal 
11.06.2022 8. Alutaguse rattamaraton Pannjärvel
12.06.2022 IdaVirumaa jooksusari Pannjärve metsajooks
15.06.2022 DiscSport.ee IdaVirumaa discgolfi nädalamäng 
 X etapp Kuremäel 
18.06.2022 IdaVirumaa Meistrivõistlused discgolfis 2022 I päev
 Mäetagusel 
19.06.2022 IdaVirumaa Meistrivõistlused discgolfis 2022 
 Iisakus 
22.06.2022 DiscSport.ee IdaVirumaa discgolfi nädalamäng 
 XI etapp Pannjärvel 
28.06.2022 Ida Viru rullisari – I etapp Pannjärvel
30.06.2022 IdaViru MV rattaorienteerumises Kurtnal 
01.03.07.2022 Euro Tour #7 – Baltimaade discgolfi 
 meistrivõistlused 2022 Alutaguse Open presented
 by Innova Champion Discs Mäetagusel 
06.07.2022 DiscSport.ee IdaVirumaa discgolfi nädalamäng 
 XIII etapp Kiiklas 
12.07.2022 Ida Viru rullisari – II etapp Mäetagusel
16.07.2022 Liikudes läbi Alutaguse 2022 – 6. Kahe Mõisa jooks 
 Mäetagusel 
20.07.2022 DiscSport.ee IdaVirumaa discgolfi nädalamäng 
 XV etapp Mäetagusel
26.07.2022 Ida Viru rullisari – III etapp Pannjärvel

SPORDIKALENDERProEhitus 
karikasari 2022 
III etapp – Mäetaguse
Eesti Discgolfi Liidu Pro Ehitus 
karikasarja III etapp peeti 21. ja 
22. mail Mäetaguse discgolfipar
gis. Seekord pidid osalejad rinda 
pistma väga tugeva tuulega. Kohal 
oli enamus Eesti parimatest män
gijatest, kokku 124 võistlejat. 
Nädalavahetuse parima ringi tegi 
laupäeval Mathias Villota, kes suu
tis Kuningliku Karu alistada 6 vis
kega ehk tegi 6 viset alla par´i.  
MP50, MP60 ja naised mängisid 
aga Kuninganna asetusel Mäeta
guse discgolfipargis ja seal suutis 
parima ringi teha MP50 võitja Tam
bet Lõhmus, kes pühapäeval sai 
tulemuseks 66 viset ehk 2 viset alla 
par´i. Suur au ja kiitus kõigile, kes 
vapralt lõpuni võitlesid. 
Sel korral jagunesid 
poodiumikohad järgmiselt:
MPO
1. koht Mathias Villota (5)
2. koht  Simar Villmann (3)
3. koht  Henar Ruudna (3)
FPO
1. koht Keiti Tätte (+12)
2. koht Kristi Unt (+15)
3. koht Kaidi Allsalu (+16)
MP40
1. koht Dan Sööl (+8)
2. koht  Magnus Kõur (+9)
3. koht  Kristo Vallimäe (+12)
MP50
1. koht Tambet Lõhmus (+4)
2. koht  Ago Sambla (+14) 
 (Alutaguse Eagle)
3. koht Üllar Rego (+14) 
 (Alutaguse Eagle)
MP60
1. koht Ago Silm (+12)
2. koht  Hillar Neiland (+21) 
 (Alutaguse Eagle)
3. koht Ilmar Nopri (+22)

DiscSport.ee Ida-Viru 
nädalamäng VI etapp 
peeti Mäetagusel
Mäetagusel etapp peeti Kuninglik 
Karu layoutil. Ilm oli hea, tuul oli 
ka olemas, võistlemas kokku 52 
mängijat!
Parimad olid:
Edasijõudnud:  Timo Juursalu +4
Harrastajad:  Oliver Võõbus +2
Alustajad:  Robert Juuse +19

DiscSport.ee 
Ida-Virumaa 
nädalamängude 
VIII etapp peeti Iisakus
DiscSport.ee IdaVirumaa 2022 
hooaja nädalamängude järje kordne 
etapp toimus Iisaku Lendorava rajal, 
kus omavahel võttis mõõtu 48 
mängijat. Seekord mängis parima 
tulemuse välja harrastajate grupis 
osalenud DannyRocco Anton, kes 
astus sellega suure sammu edasi
jõudnute grupi poole.

Edasijõudnute klassis mängisid 
võrdse esikoha tulemuse välja 
kaks mängijat:
1.2. koht Taivo Valdur, 
  Oliver Võõbus (8)
3. koht Sven Normak (7)
Harrastajate klassis pakkusid Dan
nyle konkurentsi eelkõige kohali
kud kettavõlurid:
1. koht DannyRocco Anton (9)
2. koht Richard Sootalu (7)
3. koht Marek Mihhailov (4)
Ning algajate klassi esikolmik:
1. koht Joonas Puur (1)
2. koht Lembo Rääsk (0)
3. koht Jussi Valdsalu (+4)
 

Kaisa Kukk tuli 
Eesti meistriks 
maanteejooksus
28. mail toimunud Rapla Selveri 
Suurjooksu raames selgusid Eesti 
meistrid 10 km maanteejooksus.
Naiste esikolmik mahtus kõigest 
kaheksa sekundi sisse. Eesti meist
rina finišeeris Kaisa Kukk (Tartu SS 
Kalev), kelle võiduaeg oli 35:35. 
Hõbemedali sai kaela Laura Maa
sik (Nõmme KJK) ajaga 35:40 ning 
pronksi sai Pille Hinn (Sparta SS) 
tulemusega 35:43.
Meestest võttis kindla võidu Tiidrek 
Nurme (TÜASK) ajaga 29:27. Hõbe
medalile jooksis end Karel Hussar 
(SK Jooksupartner) tulemusega 
30:12 ning kolmanda koha sai 
Roman Fosti (Sparta SS) ajaga 30:30.

Hüdroelektrijaama 
jooks toimus 
neljandat korda 
Liikudes Läbi Alutaguse jätkas oma 
neljandat hooaega. Selle aasta 2. 
etapp peeti 14. mail Tudulinnas, 
kus toimus Hüdroelektrijaama 
jooks. Tillujooks toimus Tudulinna 
staadionil. Noored startisid hüd
roelektrijaama juurest, põhijooks 
startis Järuska sillalt ning jooksis 
üle hüdroelektrijaama Tudulinna 
staadionile.

3,8 km
T10  Anita Nurgamaa 
 (Iisaku Gümnaasium) 0:19:08
P10  Aleks Nurgamaa 
 (Iisaku Gümnaasium) 0:16:22
T13  Anette Ahu 
 (Alutaguse suusaklubi) 
 0:16:23

P13  Marten Nurgamaa 
 (Alutaguse suusaklubi)  
 0:15:19
6,4 km
N16  Herta Rajas 
 (Alutaguse Suusaklubi) 
 0:28:20
Naised Herta Rajas 
 (Alutaguse Suusaklubi) 
 0:28:20
N40 Natalja Sazonova (Narva)
 0:31:16
N50+ Kairit KaasikValtonen
 0:38:13
P16 Joonas Nurgamaa 
 (Alutaguse suusaklubi)
  0:24:36
M50+ Dmitri Aleksejev (Jõhvi vald) 
 0:26:09
Mehed Dmitri Aristov 
 (Treeningpartner) 0:22:23
M40 Aivar Valliste 
 (Vinni vald) 0:24:44

Jaana Toss
Kurtna raamatukogu

Minna Lindgren 
RAEVUKAS LESK
Pegasus 2022

„Hommikul helistas mulle keegi hädine 
pooltöötu majandusuuringutest ning 
palus mul ohverdada neli minutit paari 
sotsiaalse küsimuse arutamiseks. Kuna 
mul polnud midagi targemat teha, olin 
nõus. Esimene küsimus oli mu vanus. 
Küsitleja luges püüdlikult ette erinevad 

vanuserühmad, alustades 9-aastastest. Viimane sats oli 61-65 
aastased. Ja kui ma ütlesin, et olen 74, teatas too telefoniahis-
taja, et ma ei sobi vastajate sihtgruppi. Puhtast uudishimust 
küsisin, mis teemat uuring puudutas. Neid oli mitu: riigikaitse, 
Ahvenamaa autonoomia, kodanikupalk ja igapäevased ostud 
toidupoest. „Ja neist asjust peaks mõni 9-aastane teadma roh-
kem kui mina? Ma täitsa vihastasin selle tegelase peale.“ 
Humoorikas lugu 74aastasest naisest, kes – vastupidiselt 
ühiskonnas levinud stereotüüpsele arvamusele, et suurem 
osa üle 70aastaseid liigitub nimetaja alla „väeti vanur“ – 
otsustab hakata uurima, mis elul talle veel pakkuda on. 
Vaimukas ja südamlik romaan. 
Raamat ootab laenutajaid Kiikla, Kurtna, Mäetaguse ja Pagari 
raamatukogudes.

Daniel Wisser
MÄGEDE KUNINGANNA
Tänapäev 2019

45aastaselt on suurel osal inimestest 
tükk elu veel ees, kuid mitte Robert 
Turinil. Üha süvenev haigus – hulgi
skleroos – on kunagise toimeka äri 
ja naistemehe aheldanud ratastooli 
ning, et mitte abikaasale koormaks 
olla, on ta kolinud hooldekodusse. 
Vabatahtlikult ja varakult. Soovides 

ennetada aega, mil ta täielikult hooldajatest sõltuma hakkab, 
otsib Robert võimalusi Šveitsi pääseda, sest seal saaks ta ise 
otsustada, millal on lõpp. 
Otseste ja ilustamata väljaütlemiste poolest tuntud ning 
alkoholiga liialdava hoolealusega ei ole õdedel ja osakonna 
juhatajal just kõige kergem toime tulla. Siiski on hallides 
päevades ka helgemad hetked. 
Ohtra musta huumoriga vürtsitatud romaan viimastest asja
dest, ja eelviimastest – elust selle kohutavas ilus ja võimatu
sest öelda, millal tuleks lugeda see lõpetatuks.
Raamatu ilmumist on toetanud Kultuurkapital.
Teos on laenutusvalmis Iisaku, Kiikla, Kurtna ja Tudulinna 
raamatukogudes.

Kärolin Kivestu

26. mail toimus Mäetagusel mälumängu
turniiri 19. hooaja finaalvoor, kus selgi
tati välja ka hooaja võitjad. Täname kõiki 
võistkondi, kes sellel hooajal osalesid. 
Aitäh Kiikla rahvamaja, Jaan Kaer, Sõda 
ja raha, Kuldaju, Kaare, Maainspektsioon 
ja SMS. Hooaja arvestuses saavutasid 
parima tulemuse järgnevad võistkonnad: 
I koht SMS, II koht Maainspektsioon, III 
koht Kaare. Suur tänu Andrus Aame
rile küsimuste koostamise ja põnevate 
mälumänguturniiride läbiviimise eest! 
Mälumängu küsimuste, vastuste ja hoo
aja punktitabeliga saab tutvuda Aluta
guse Huvikeskuse kodulehel. Kohtumi
seni juba sügisel, kui alustab Mäetaguse 
mälumänguturniiri 20. hooaeg!

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.05.2022 otsusega nr 
40 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2007. aastal keh-
testatud Hane maaüksuse detailplaneeringu Hane tee 3 
kinnistu osas.
Detailplaneeringu alusel moodustati 12 Hane tee äärset ela
mukrunti. Planeeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on 
igale krundile lubatud ehitada üks hoone (elamu koos abihoo
nega) ehitusaluse pinnaga kuni 150 m2, kõrgusega kuni 8 m 
ja 2 korrust. Peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist 
tuleb Hane tee 3 krundi hoonestamisel lähtuda üldplaneerin
guga määratud ehitus ja maakasutustingimustest.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on või
malik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: 
http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/
dokument/5373256. 

***
Alutaguse Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Konsu küla 
Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise otsuse.
Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.04.2022 otsusega nr 36 
Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu. Volikogu 
otsuse peale laekus ühe maaomaniku poolt kirjalik vaie. 
Volikogu otsustas rahuldada vaide täielikult ning tunnistada 
Alutaguse Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 36 „Konsu küla 
Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks.
Vaideotsusega saab tutvuda valla dokumendiregistris: 
http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/
dokument/5373250.

Detailplaneeringud

Mäetaguse 
mälumäng

Noored stardivalmis. Foto: Aivar Oja

Oliver Võõbus, Taivo Valdur, 
Joonas Puur, Danny-Rocco 
Anton ja Richard Sootalu. 
Foto: Tarmo Hütt

Foto: Grete Habakukk
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• 18. juunil kell 18–24 
Kauksi rannapromenaadil
SUVEALGUSPIDU
kell 18 tänavakorvpalliturniir
kell 18.30 välijõusaali näidistreening  
        personaaltreeneriga
kell 20 Koit Toome kontsert
kell 21.30 Rannadisko – plaate keerutab  
       DJ ALVAR ORULA
Avatud kohvikud ja puhvetid

• 21. juunil kell 13 Kurtna raamatukogus
SUURE KOOGITEOGA SUURDE SUVESSE
Külas on illustraator MarjaLiisa Plats

• 23. juunil
VÕIDUPÜHA TÄHISTAMINE 
ALUTAGUSE VALLAS
kell 10.00 Pagari mälestuskivi juures
kell 10.30 Mäetaguse kalmistul
kell 11.00 Iisaku Alutaguse vabadus     
        võitlejate mälestusmärgi juures
kell 11.30 Tudulinna kalmistul asuva 
        vabadussõja mälestussamba juures

• 23. juunil kell 20 Kuremäel
ALUTAGUSE VALLA JAANITULI
Tantsuks ansambel Amadeus, 
õhtujuht Tarvo Sõmer.
Tegevusi suurtele ja väikestele. Tuleshow, 
lõbusad mängud ja meisterdamine Pipi ja 
piraadiga. Avatud Catering Kene puhvet

• 23. juunil kell 20 Alajõe külaplatsil
ALAJÕE JAANIÕHTU
Esineb PARADOX, DJ DIMA KLINK. 
Mängud, võistlused ja meelelahutus. 
Õhtujuht Natalja Anikina 

• 24. juunil kell 20 Iisaku lauluväljakul 
JAANIPIDU
Kontsrt Iisaku naisrühm 35 + segarühm 20 
= SiginSagin, tantsuks ans Pixels. 
Avatud Catering Kene puhvet

• 1.–2. juuli Kauksi rannas 
MUUSIKAFESTIVAL MÄGEDE HÄÄL
Eripalgelised liveesinejad ja DJd. 
Eesti pikimas liiva rannas, muusika ja pidu 
Eestimaa suves. Kahe päeva jooksul esita
takse ja mängitakse palju head muusikat, 
saad DJde muusika järgi tantsu vihtuda.
Lisainfo www.magedehaal.ee

• 3. juuli kell 15 Illuka kirikus
XXIV suvefestivali Seitsme linna muusika 
raames VALTER SOOSALU (harpejji, klaver, 
laul) KONTSERT.
Harpejji on elektripill, mille töötas 
2007. aastal välja Ameerika heliinsener 
Tim Meeks. Selle mängutehnika ja kõla 
on otsekui kitarri ja klahvpilli sümbioos. 
Tegu on tänapäeval veel haruldase ja vähe 
levinud pilliga. Pilet 5 €

• 9. juulil kell 11 endise Viru kaevanduse 
territooriumil IDA-EESTI ROMURING
Kogupereüritus koos romuautode võidu
sõidu, muusika ja meelelahutusprogram
miga. Päeva jooksul erinevad üllatused ja 
peaesineja ansambel Kurjam. Söök ja jook. 
Pilet 10 €, kuni 16aastased noored 5 €, 
allameetri mehed tasuta. Kõikide piletite 
ostjate vahel loositakse välja auhindu. 
Lisainfo 5697 7520 ja IdaEesti Romuringi 
Facebooki grupis

• 9. juulil PEIPSI JÄRVEFESTIVAL
Maismaad ja järve ühendaval festivalil 
saab tutvuda Peipsimaa eluolu, traditsioo
nide ja maitsetega. Samuti on võimalus 
laevatada erinevate veesõidukitega, 
osaleda põnevates töötubades ning nau
tida kontserte. Ootame osalema ka oma 
veesõidukiga, jalgrattaga, jalgsi.
Programm iga päev kell 17.0022.00
Kell 17.0021.00 põnevad õpitoad
Kell 20.00 festivali kontserdid eri paigus
9.07 Janne Bravo (Vasknarva)
10.07 Everest (Lohusuu)
11.07 Vanaviisi (Mustvee)
12.07 Via Baltika (Kallaste)
13.07 Posõ (Varnja)
14.07 Svjata Vatra (Luunja)
15.07 Sinu Naine (Mehikoorma)
16.07 Mäeotsa Kapell (Räpina)

• 10. juulil TUDULINNA PÄEV
kell 13 kalmistupüha
kell 14 koosviibimine Tudulinna
             rahvamajas
Meelelahutust pakuvad: Ilmar Isakar, 
naisansambel, naisrahvatantsurühm 
Rabaroosid, Avinurme Suveteater. Tant
suks mängib Toomas Anni. Lauad katab 
Apteegi kohvik Avinurmest

• 16. juulil kell 16–24 
Mäetaguse mõisa õuel 
MÄETAGUSE XXVI MÕISAPÄEV
• SPORDIPROGRAMM
kell 12 Kirveviskamise Eesti meistri
        võistlused (Mäetaguse staadion)
kell 12 Eesti meistrivõistlused 
        ammulaskmises (Mäetaguse staadion)
kell 12–16 Liikudes läbi Alutaguse jooksu
        sarja osavõistlus: KAHE MÕISA JOOKS 
        (kell 1213.30 registreerimine ja
        numbrite väljastamine, 
        13.45 tillujooksu start, 
        14.00 põhi ja rahvajooksu start, 
        14.10 noortejooksu start, 
        15.30 autasustamine       

• KULTUURIPROGRAMM
kell 16 Mõisapäeva AVAKONTSERT
        Esinevad Mäetaguse puhkpilliorkester, 
        Illuka naisansambel, rahvatantsurühm    
        Avitagused, Kurtna noortekeskuse
        tantsulapsed, Alutaguse valla 
        lastekoor (mõisaõu)
kell 17 LASTETEATER TRUMM "Imeline 
        puhkus" (käsitöömaja esine plats)
kell 17 MÕISA EKSKURSIOON (algusega 
        mõisa peauste eest, viib läbi Heldi Aia)
kell 18 LIIS LEMSALU TRIO akustiline 
        kontsert (mõisaõu)
kell 19 FREDERIK JOHANSONI kogupere
        ILLUSIOONIETENDUS (käsitöömaja
        esine plats)
kell 19 R.A.A.A.M teatri SUVEETENDUS 
        „Diktaator, naljamees ja liiderdaja" 
       (Mäetaguse kirvehallis)
       Piletid hinnaga 1924€ müügis Pileti
       levis ja Piletimaailmas või olemasolul 
       tund aega enne etenduse algust 
       kohapeal. 
kell 20–24 Tantsuõhtu ansambliga ONUD

Mäetaguse vabatahtlike päästjate 
suitsusukeldustelk ja tuleohutuse info 
jagamine, tegevused lastele, meister-
damistelk, tasuta raamatute laada-
nurk, müügil kohalik käsitöö ja avatud 
kohvikud. Päevajuht Veikko Täär.

• 23. juuli kell 16 Rannapungerja jõe 
suudmes, Peipsi järve kaldal
TULETORNI KONTSERT 
Koguperefestival Tuletorni kontsert pakub 
kvaliteetset muusikat erinevate stiilide esi
tajatelt. Lisaks muusikale pakutakse mait
semeeltele ka kodusoojusega valmistatud 
toitu. Tule Tuletorni kontsertidele ja õõtsu 
kaasa Peipsi lainete ja muusika rütmis!
Kell 11.00 „Lähme omadega rappa” RMK 
loodusmatk eelregistreerimisega.
Kontsertprogrammis esinevad Laulupesa 
Laululapsed, Tõnis Niinemets, Jason 
Hunter Band feat. Sofia Rubina “Kummar
dus Louis Armstrongile”, Maarja ja Rannap 
ansambliga, Anna Kaneelina, KarlErik 
Taukar Big Band
Pilet 25 € (noortele vanuses 14–18, 
üliõpilastele ja pensionäridele 20 €)
Lapsed kuni 13 a (k.a) ning erivajadusega 
inimesed koos saatjaga tasuta

23. juuli kell 12 Rannapungerjal 
Pärnaõue talus
PEIPSI RÄÄBISE PÄRANDI JA ALUTAGUSE 
RANNAKALANDUSE PÄEV
Põnevad ettekanded, teatrietendus, näitus

30. juulil kell 17.00 Iisaku rahvamajas
Iisaku rahvamaja näiteringi ESIETENDUS 
„ÜKSILDASED…“
Osades: Kuuno Kirspalu, Sirje Pikhoff, Raili 
Lille, Üllar Järve, Anne Jõgi. Pilet 2 €

NÄITUSED
•20. juuni – 18. juuli MTÜ Club Patchwork 
lapitööde näitus Kurtna seltsimajas.
•Mai–august Eesti Kunstikoolide Liidu 
kunstiõpetajate maalinäitus „Roheline 
järv“ Iisaku rahvamajas.
•17. juuni – 33. juuli Galina Borissova 
maalide näitus Alajõe Kogukonnamajas. 
17. juunil kell 12 näituse avamine ja autori 
Galina Borissova (Alajõe  Tallinn), raamatu 
„Harja ja pliiatsi" esitlus.
•Juuni–juuli Harrastusfotograaf Urmas 
Mölderi fotonäitus Iisaku raamatukogu 
trepigaleriis.
•Juuni–juuli Iisaku Kunstide Kooli kevad
näitus Iisaku kihelkonna muuseumis.
•4. juuli – 30. juuli Näputöö näitus
müük, kohalike käsitööliste tööd Alajõe 
kogukonnamajas.
•Augustseptember 2022 Ain Spitzi foto
näitus „Inimese ilu. Looduse võlu". Iisaku 
raamatukogu trepigaleriis.

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER

Täpsem info Alutaguse Huvikeskuse kodulehel www.alutagusehuvikeskus.ee või Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus tel 336 6963 ja 5885 9979, eposti aadress huvikeskus@alutagusevald.ee

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@estland.ee. Tel 50 45 215, 51 45 215

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

K U U LU T USED

MARINA FLOSS
HELGI SELLIOV
PÄRJA PIHOR

AARE LEHEMETS
SULEV EINISTE

VALENTIN GOIDOV
TAMARA SAFRONOVA

VADIM BOROVKOV
ALEKSANDR ZAVJALOV 

SURNUAIAPÜHADE TOIMUMISE AJAD 
MEIE VALLA TERRITOORIUMIL:

IISAKU KOGUDUS 26. juuni 11.00 Iisaku surnuaed
ILLUKA KOGUDUS 3. juuli 13.00 Illuka surnuaed 
  Peale kalmistupüha kirikus armulaud 
  ning algusega kl 15 kontsert
JÕHVI KOGUDUS 16. juuli 12.00 Mäetaguse kalmistu
TUDULINNA KOGUDUS 10. juuli 13.00 Tudulinna kalmistu


