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Gerri Lehismets 
Tudulinna kogukonnamaja 
juhataja

Esimesed andmed Tudulinna raa-
matukogu kohta pärinevad aastast 
1922. Kuna toonased maaraama-
tukogude hoidjad, korraldajad või 
juhatajad vahetusid paari- kolme 
aasta tagant, sest tasuta töötades ei 
jätkunud rohkemaks entusiasmi, 
on meil vähe andmeid esimestest 
töötajatest. Teada on, et raama-
tukogu paiknes praeguse Aldar 
Marketi II korrusel, kus tegutses 
tuletõrjeselts. 1955. aastal alustas 
tööd Veera Koppel. Raamatukogu 
asus siis Tudulinna kolhoosi kon-
tori ruumides Tammel, kus selleks 
oli väike nurgapealne tuba. Kuna 
ruumid olid remontimata ja kül-
mad, siis kolis raamatukogu endi-
sesse seltsimajja, mis aga 1957. 
aastal maha põles. Kahju oli suur, 
hävis 1/3 raamatutest. Raamatu-
kogu rändas edasi vanasse val-
lamajja, kust olude sunnil koliti 
tagasi Tammele. 1959. aastal 
koliti vastvalminud rahvamajja, 
kus koos korraldati palju üritusi. 
Veera Koppel lahkus töölt 27. 
mail 1961. Ta oli oma töös olnud 
väga täpne ja muu hulgas oli tal 
valminud täielik alfabeetiline ja 
süstemaatiline kataloog, mis oli 
rajoonis üks esimesi. Peale Veera 
Koppelit asus raamatukogu töid ja 
tegemisi juhtima Ilme Lehismets, 
kes alustas 28. mail 1961. aastal. 

Raamatukogu juurde koondus 
teotahteline kollektiiv. Viidi läbi 
mitmesuguseid üritusi: kirjan-
dusõhtuid, raamatuarutelusid, 
kohtumisi kirjanikega. Nende 
ürituste peakoormust kandsid 
õpetajad Helmi ja Armin Kukk. 
Imetleti nende põhjalikku aine-
käsitlust teema lahti rääkimisel 
ning oskust teha seda vaimukalt ja 
huvitavalt. Tänutundega nimetaks 
tolleaegset koolidirektorit Lem-
bit Kaske, õpetajaid Regina Urbi, 
Helje Lepasaart ja Vaike Reiskat, 
Laine Sillapaju ning Juta Sõmerit, 
kohaliku kultuurimaja juhatajat 
Viivi Tõnist, apteegi juhatajat 
Eve Palmi. Ka lastele korraldati 
kirjandushommikuid, raamatu-
tunde, ekskursioone. Klassijuha-
tajad koos õpilastega külastasid 
väga sageli raamatukogu, toimus 
vestlusi ja ettelugemisi. 

Ilme Lehismets lahkus töölt 
aastal 1994 ja samal aastal alustas 
Gerri Lehismets. Raamatukogu 
oli avatud kahel päeval nädalas. 
Elu hakkas liikuma infoühiskonna 
suunas. Raamatukogu kolis Tudu-
linna Vallavalitsuse ruumidesse, 
kus olid paremad võimalused 
interneti sisseseadmiseks. Gerri 
Lehismets juhendas lisaks põhi-
tööle laste lauluringi, „Kanar-
biku“ memmede lauluringi ning 
pühapäevakooli. Koos korraldati 
erinevaid üritusi ning toimusid 
esinemised. 

Gerri lapsehoolduspuhkuste 
aegadel olid asendajateks Ülle 

Tiilen ja Katriin Pikhof. Lugejate 
teenindamise ning fondi korrasta-
mise kõrvalt tuli hakata raamatuid 
Urrami programmi sisestama, mis 
oli suur töö. Aitäh teile! Hiljem 
liideti Tudulinna raamatukogule 
juurde ka Oonurme osakond, 
kus töötas Kaili Maasikmäe ning 
temaga tehti tihedat koostööd 
raamatute vahetamisel. 

Seoses valdade liitmisega või-
malused paranesid ning vallava-
nem Tauno Võhmari eestvedami-
sel kolis raamatukogu 2018. aastal 
remonditud koolimajja. Ruumid 
olid avarad, valgusküllased, või-
malused arvuti kasutamiseks, 
printimiseks, paljundamiseks 
paranesid, asukoht oli hea ning 
seetõttu kasvas lugejate arv ning 
toimus palju erinevaid üritusi ning 
koosviibimisi.

Aasta 2022 on raamatuko-
gude aasta. Tudulinna raamatu-
kogus on sellel aastal külas käinud 
kirjanik Anneli Lamp, jutuvestja 
Ena Mets, graafik Made Balbat. 
Märtsis oli Konju külast pärit 
kunstniku Alissa Anissimova 
tööde näitus ning juunis ja juulis 
on avatud Maie Tamme lapitek-
kide ja maalide näitus. 

Suured tänud kõigile, kes 
Tudulinna raamatukogu juube-
liüritusest osa võtsid, kes nõu ja 
jõuga aitasid ning suur aitäh Alu-
taguse Vallavalitsusele ja Aluta-
guse Huvikeskusele. 

Aitäh lugejad, et olemas olete! 
Ikka rõõmsalt üheskoos edasi.

Raamatukogu 
sünnipäevaks
Eve Palm Tudulinnast

Kui otsid hingele kosutust
siin maailma tõmbetuultes,
siis raamatutest saad lohutust
ja üle saad muredest suurtest.

Reisikirjad sind kutsuvad rändama
suure maailma kaugetel radadel.
On seiklusi maadelt ja meredelt
siin lehekülgedel sadadel.

Elulugusid suurtest ja kuulsatest
kaante vahel on lõpmata palju.
Bestsellerid tõotavad armastust,
suuri tundeid, mis kindlad kui kalju.

Kes aga armastab põnevust
ja soovib, et hea võidaks kurja, 
see lahkab krimikirjandust,
kurikaelte plaanid kõik nurjab.

Kuidas lõigata kevadel viljapuid, 
seda nõu annab aiandusraamat.
Kuid kuidas sööta näljaseid suid,
seda õpetab kokaraamat.

Loed ammuseid sõdu ja lahinguid,
kui sind huvitab ajalugu.
Keeleõpikust sulle selgeks saab
mees- ja nais- ja asisugu.

Koos klassiku Tammsaarega
otsid Vargamäel tõde ja õigust.
Lutsu surematust „Kevadest“
leiad ajatut nooruse nõidust.

Need raamatud kokku on kogutud
meie küla raamatukogus.
Kõik lugejad külla on oodatud
raamatute hubases kodus.

14. mail 2022 tähistas Tudulinna raamatukogu 100 aasta juubelit. Ümmargused tähtpäevad 
on alati andnud põhjust tagasivaateks, et mõõta oma kasvamist ja arenemist. 

Tudulinna raamatukogu 100

Fotod Maris Eiser
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• Võeti vastu otsus Uuskülas Uuemetsa, Järvekalda ja 
Monacho kinnistute detailplaneeringu algatamise ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jät
mise kohta. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
luua kaasaegse arhitektuurilahendusega hoonestatud 
ala abil meeldiv elukeskkond puhkamiseks ja elamiseks 
aasta läbi. Uuemetsa ja Monacho maaüksusele soovitakse 
kokku moodustada ca 25 eramu ehitusõigusega kinnistut 
ja näha ette vajalikud kommunikatsioonid. Järvekalda 
katastriüksuse Peipsi järve äärsele alale soovitakse rajada 
rannakohvik, kuus väikest puhkemaja ja avalik rand.
• Võeti vastu otsus Kuru külas Juuse kinnistu detail
planeeringu vastuvõtmise kohta. Detailplaneeringuga 
on kavandatud Juuse kinnistu jagamine seitsmeks 
krundiks – 5 elamumaa krunti, 1 transpordimaa krunt 
ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti jaoks) krunt. Ela
mukruntidele määratakse ehitusõigus ning tingimused 
elamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamukruntide suu
rused on vahemikus 2000 m2 – 3268 m2. Ehitusõiguse 
määramisel on arvestatud üldplaneeringuga kompaktse 
asustusega elamu maaaladele seatud ehitustingimus
tega ning kruntide täisehitus on maksimaalselt 20%. 
Juurdepääs on tagatud olemasoleva Juuse tee kaudu 
ning planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud selle 
pikendamine planeeringuala osas.
• Võeti vastu otsus Konsu külas Laagri detailplaneeringu 
vastuvõtmise kohta. Detailplaneeringuga on kavandatud 
Laagri kinnistu jagamine 17 elamumaa sihtotstarbega 
krundiks, 3 tootmismaa sihtotstarbega krundiks (ala
jaama, puurkaevu ja reoveepuhasti jaoks), 1 transpor
dimaa sihtotstarbega krunt planeeringualasisese tee 
jaoks ning 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. 
Elamukruntidele määrati ehitusõigus ning tingimused 
hooajalise kasutusega elamu ja abihoone(te) rajamiseks.
• Muudeti kehtivat heakorraeeskirja, mille raames täien
dati kehtivat määrust tänavatele ja ehitistele paigaldata
vate aadressitähiste osas. Vastu võetud määruse kohaselt:

• ehitise omanik või valdaja tagab numbrisildi paigal
damise ja olemasolu talle kuuluval või tema valduses 
oleval ehitisel.

• vallavalitsus tagab omavahenditest tänavasildi pai
galdamise tänava alguses ja lõpus ning ristmikul ja 
numbrisildi soetamise ehitisele sõltumata selle oman
dikuuluvusest, kui aadressinumbrit on avalikust huvist 
lähtuvalt muudetud.

• aadressitähis peab olema avalikult kasutatavalt teelt 
nähtav ka pimedal ajal. Valgustatus tagatakse täna
vavalgustusega ja vajadusel aadressitähise lähedusse 
paigaldatud kohtvalgustiga, mille paigaldamise tagab 
hoone omanik või valdaja. 

• aadressitähistele esitatavad täpsustatud nõuded 
kehtestab vallavalitsus määrusega.

• Alates 01.06.2022 jõustub „Parkimistasu ja parkimise 
korraldamise seadus“ uues redaktsioonis, mille raames 
muudetakse aastaringselt tasuliseks Kauksi külas asuv 
suur parkla, Vasknarva külas asuv Kaluri maaüksuse 
parkla ja Alajõe külas asuv Külaplatsi parkla. Kauksi küla 
telklaagri parkla ja lisaparkla, KauksiKuru maanteeäärne 
parkimisala jäävad hooajaliseks parklateks, mis on tasu
lised ajavahemikus 1. juuni – 31. august. Parkimistasu 
määr ühe mootorsõiduki ja selle haagise parkimise eest 
päevas on 3 eurot.
• Võeti vastus otsus anda Alutaguse Vallavalitsusele volitus 
Alutaguse valla nimel halduslepingu sõlmimiseks koha
liku omavalitsuse pädevuses oleva tasulise parkimiskor
ralduse haldusülesannete täitmiseks SAle Alutagusemaa.
• Võeti vastu otsus muuta Alutaguse valla palgajuhendit 
nii, et välisvahenditest rahastatavate projektide korral 
on võimalik maksta lisatasu projekti perioodil ja sel juhul 
ei rakendu kuue kuu lisatasu piirmäär .
• Anti nõusolek võõrandada enampakkumise korras 
Alutaguse valla omandis olev 1toaline korteriomand 
24 korteriga elamus (registriosa nr 3871708, katastriük
sus 81501:005:0179, korteri üldpind 30,9 m2) aadressil 
Pikk tn 218, Tudulinna küla, Alutaguse vald, IdaViru
maa. Korteriomandi alghinnaks määrati 2 500 eurot 
(80,91 eurot/ m2).
• Ülevaate SA Alutaguse Hoolekeskuse tegevusest andis 
juhatuse liige Kristiina Ets, kes tutvustas hoolekeskuse 
ajalugu, hetkeseisu ja tulevikuplaane. 
• Volikogu liikme Kalle Kuusiku arupärimisele vastas valla
vanem Tauno Võhmar. Arupärimise sisuks olid küsimu
sed seoses valla teenuskeskuste lahtiolekuaegadega ja 
teenistujate vastuvõtuaegadega. Info kättesaadavus 
kodulehel ja selle õigsus. Teenuskeskustes saadavate 
teenuste kvaliteet.

OÜ Corestone Agri

OÜ Corestone Agri kavandab Ahtme kae-
vanduse maa-ala kompleksset arendamist, 
mille käigus rajatakse kaevanduse alale 
tootmishooned, tööstus- ja äripark koos 
tootmisjaamaga ning teadus- ja arendus-
keskus, kuhu luuakse tehnoloogiline baas 
piloottehnoloogiate väljatöötamiseks ja 
katsetamiseks. Tegevuste eesmärgiks on 
tööle saada toimiv klaster, kuhu koonduks 
Eestis märkimisväärses mahus esinevate 
maavarade (põlevkivi, graptoliitargilliit) 
ning nende kaevandamisel või töötlemisel 

tekkivate jääkide (aheraine, tuhk) efek-
tiivse (taas)kasutamise uute tehnoloogiate 
oskusteave. 

Esimese etapina soovib OÜ Cores-
tone Agri rajada Ahtme kaevanduse kin-
nistule, Rausvere külla teadus- ja aren-
duskeskuse ja katsetehase karbonaatsete 
materjalide tootmiseks. Katsetehase 
tooraineks on aherainepuistangus olevad 
jäätmed (jäätmete taaskasutus). Eesmärk 
on toota kaltsiumkarbonaadil põhinevat 
täitematerjali, mida kasutatakse plasti- ja 
paberitööstuses. Tootmistehnoloogia 
põhineb mehhaanilistel-füüsikalistel prot-
sessidel, keemilisi reaktsioone ei kasutata.

Järgmisest aastast muutub omavalitsustel 
lihtsamaks võimalike abivajavate peredeni 
jõudmine, paindlikumaks muutub raske ja 
sügava puudega lastele mõeldud tugiteenuste 
toetusfondi kasutamine ning selle aasta maist 
lihtsustub abivahendite kättesaamine.

Riigikogus võeti 13. aprillil vastu sotsiaal-
hoolekande seaduse ja teiste seaduste muut-
mise seadus, mille eesmärk on parandada ka 
erivajadusega laste perede olukorda.

„Erivajadusega laste vanemad on rõhu-
tanud vajadust, et nad ei peaks olema riigi ja 
kohaliku omavalitsuse vahel info vahendajad, 
vaid riigi ja KOVi vahel toimuks automaatne 
andmete vahetamine ning seejärel saavad abi-
vajavad pered tuge ilma, et nad seda ise igalt 
poolt küsima peaksid," ütles sotsiaalkaitse-
minister Signe Riisalo.   

Sotsiaalkaitseministri sõnul sai 2021. 
aasta teenusedisaini protsessis ja töötuba-
des, kuhu olid kaasatud ka erivajadusega 
laste vanemad, kinnitust et paljudel juhtudel 
on lapsele tugiteenuste pakkumine endiselt 
seotud puude raskusastmega, mitte lapse 
tegeliku abivajadusega. „Sageli jäid puudeta 
või keskmise puudega lapsed ilma tugitee-
nustest, mille osutamist riik läbi toetusfondi 
toetab ning selleks laiendasime seadust, et 
KOVi tugiteenuseid saaksid ka need lapsed, 
kellel on keskmine puue või kellele pole puuet 
tuvastatud, kuid vanematel on sellegipoolest 
suur hoolduskoormus ja lapsel abivajadus." 

MIS MUU TUB ER IVA JA DUSEG A 
LASTE JA NENDE PEREDE JAOKS?

•  Jaanuarist 2023 jõustub lastekaitsesea-
duse muudatus, millega hakatakse edas-
tama KOV töötajatele andmeid nende 

laste kohta, kellele on taotletud puude 
raskusastet. Uuest aastast käsitletakse 
last, kellele on taotletud puude rasku-
sastet, abivajava lapsena ja automaatse 
andmevahetusega tekib KOV lastekait-
setöötajal õigus võimalikke abivajavaid 
peresid juba ennetavalt abistada. Pärast 
riigilt puude andmete saamist, tuleb 
KOVil hinnata perede võimalikku abiva-
jadust ning pakkuda teenuseid ja tuge, mis 
aitavad ennetada abivajaduse süvenemist. 
KOV töötaja saab vajadusel pere suunata 
ja nõustada erinevate riigi teenuste ja toe-
tuste saamisel.

• Järgmise aasta algusest muutub paindli-
kumaks ka raske ja sügava puudega laste 
sotsiaalteenuste pakkumiseks mõeldud 
KOVile eraldatava toetusfondi vahendite 
kasutamine. Seaduse jõustumisel võimal-
datakse omavalitsusel toetust kasutada 
senise raske ja sügava puudega laste siht-
rühma asemel kõigi suure hooldus- ja 
abivajadusega laste abistamiseks. Toetuse 
kasutamine muudetakse paindlikumaks, 
et paremini toetada abivajava lapse ja 
pere toimetulekut, ennetada abivajaduse 
süvenemist ja vähendada perede hooldus-
koormust ka juhul, kui lapse puude otsus 
on lõppenud või pole korduvtaotlemisel 
enam puuet tuvastatud.

•  1. maist 2022 jõustus seadusemuuda-
tus, millega viidi sotsiaalkaitseministri 
määrusesse selliste abivahendite loetelu, 
mis on seotud igapäevaelus toimetulekut 
toetavate abivahenditega, mida on inime-
sel vaja enne puude tuvastamist või töö-
võime hindamist, näiteks silmaprotees. 
Muudatus võimaldab vajadusel kiiremini 

täiendada määrust selliste abivahenditega, 
mis on vajalikud enne puude tuvastamist 
või töövõime hindamist. Edaspidi on või-
malik kõiki ala- ja ülajäsemeproteese ning 
proteesihülsse saada SKA abivahendite 
loetelu alusel ning nende abivahendite 
saamise eelduseks ei ole enam puude 
raskusastme tuvastamine ega vähenenud 
töövõime, mis lihtsustab ala- ja ülajäse-
meproteeside kättesaadavust neid vaja-
vatele inimestele. 

•  8. maist 2022 saavad 16-17aastased vähe-
nenud töövõimega lapsed abivahendeid 
samasuguse riigi soodustusega (90%) 
nagu samas vanuses puude raskusastmega 
lapsed. Kuni 18-aastaste puude raskusast-
mega ja 16-17aastaste vähenenud töövõi-
mega laste abivahendi saamise piirmäär 
seadis varem 16-17aastased vähenenud 
töövõimega lapsed võrreldes samas vanu-
ses puude raskusastmega inimestega eba-
võrdsesse olukorda.

Erivajadusega laste tugisüsteemi 
reformi eesmärkidest ja teenuse-

disaini protsessist: www.sm.ee/et/
erivajadusega-laste-tugisusteemi-reform-0

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste 
seaduste muutmise seadusega seotud muu-

datused: www.sm.ee/et/
sotsiaalhoolekande-seaduse-ja-teiste-sea-

duste-muutmise-seaduse-eelnou

Täpse ülevaate abivahendite hüvitamise 
tingimustest leiab sotsiaalkindlustusameti 

kodulehelt: 
https://sotsiaalkindlustusa-

met.ee/et/puue-ja-hoolekanne/
abivahendi-vajajale#muudatused

Alutaguse valla üldplaneeringu kohaselt asub 
Ahtme kaevandus kinnistu äri ja tootmise 
maaalal ning eksperthinnangu kohaselt ei ole 
kavandatava katsetehase heiteallikad olulise 
keskkonnamõju allikaks. Seetõttu ei ole tehase 
rajamiseks detailplaneeringu koostamine kohus
tuslik. Puudutatud isikute kaasamiseks otsustas 
vallavalitsus korraldada projekteerimistingimuste 
avatud menetluse. Eelnõu on avalikul väljapanekul 
kuni 22.05.2022 ja kavandatavat projekti tutvustav 
avalik arutelu toimus 09.05.2022 Mäetaguse tee
nuskeskuses. Materjalidega on võimalik tutvuda: 
www.alutagusevald.ee/projekteerimistingimused. 

Alutaguse Vallavalitsus

Piloottehase ja koostootmisjaama 
kavandamine Rausvere külas asuvale 
Ahtme kaevanduse kinnistule

Järgmisest aastast jõustuvad erivajadusega 
laste perede jaoks olulised muudatused ning 
maist lihtsustub abivahendite kättesaamine
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Parkimise korralduse muudatus
1. juunist 2022 on muudetud Alutaguse valla munitsipaaloman-
dis olevaid parkimisalasid ja parkimise perioodi. Parkimistasu ja 
tasulise parkimise korraldamine on kinnitatud Alutaguse Valla-
volikogu 28.04.2022. a määrusega nr 9 vt www.riigiteataja.ee/
akt/407052022028

Aastaringselt (01.01.31.12) tasulised parkimisalad on:
• Kauksi küla suur parkla;
• Alajõe küla Külaplatsi parkla;
• Vasknarva küla Kaluri parkla.

Hooajaliselt (01.0631.08) tasulised parkimisalad on:
• Kauksi küla telklaagri parkla;
• Kauksi küla lisaparkla;
• KauksiKuru maanteeäärne ala, kus liiklusmärgid ja teekattemär

gistus seda ei keela.

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest 3 eurot päevas 
ja kuupilet 30 eurot. Kuupiletit saab osta Alutaguse Vallavalitsuse 
kontoritest.
Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:

• kehtiv parkimispilet;
• parkimisluba;
• puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
• alarm ja jälitussõidukikaart.

Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud moo
torsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõi
dukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi 

kehtivust. Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest par
kimisalast lahkumiseni.
Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust 
vabastada:

• isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
• isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab tur

vateenust või rannavalveteenust;
• muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

Parkimistasust on vabastatud:
• liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki 

juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul. Par
kimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel 
vallavalitsus;

• alarmsõiduki juht, kes on Vabariigi Valitsuse 16.06.2011. a määruse 
nr 77 „Alarm ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liik
lemise kord" §s 1 nimetatud alarmsõiduki juht, kui alarmsõiduk 
vastab määruses kehtestatud alarmsõiduki tunnustele või alarm
sõidukile on väljastatud alarmsõidukikaart või jälitussõidukikaart;

• sõiduki juht, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alu
taguse vald ja kes omab Alutaguse valla kodaniku kaarti. Kehtiv 
kodaniku kaart peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise 
korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise 
otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas 
on 30 eurot.
Parkimiskorraldaja on halduslepingu alusel SA Alutagusemaa.

Eterniidi kogumisring
Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja eterniidi kogumisringi 
perioodil 06.06.22 – 12.06.22.
Ühe nädala jooksul on Alutaguse valla elanikel erandkor-
ras võimalik Uikala ja Torma prügilatesse tasuta üle anda 
kodumajapidamises tekkinud eterniiti (17 06 05). NB! 
Kogu kogumisringi perioodil saab kodanikukaardi omanik 
tasuta üle anda 3t eterniiti. Suurema koguse viimisel tuleb 
elanikul tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale. Eterniidi 
transport prügilasse tuleb ise organiseerida.
Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäe
viti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00. 
Torma prügila on avatud tööpäeviti 9.0018.00, laupäeval 
9.0016.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud. 
Eterniidi äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust 
tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja IDkaardi esita
misega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõle
mad dokumendid). Eterniiti üle andev elanik peab lähtuma 
prügila töötajate korraldustest.
Vähekindlustatud ja eakatel elanikel, kellel on probleeme 
eterniidi transportimisega jäätmejaamadesse, tuleb teha 
kirjalik avaldus Alutaguse Vallavalitsusele, milles on vabas 
vormis kirjeldatud, miks elanik ei saa eterniiti ise jäätmejaama 
viia ning kui suur on eterniidi eeldatav kogus kilogrammides. 
Vallavalitsus vaatab esitatud avaldused üle ja otsustab, kas 
avaldus rahuldatakse.

Alutaguse Vallavolikogu algatas 28.04.2022 otsusega nr 34 
Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute 
detailplaneeringu.
Planeeritav maaala hõlmab Uuskülas asuvaid Uuemetsa 
(12201:001:0312) ja Järvekalda (12201:001:0313), Kuru külas asuvat 
Monacho (22401:004:0202) kinnistut ning osaliselt riigitee 13111 
KauksiVasknarva maaala. Planeeritava maaala piir on algatamise 
otsuse lisas. Planeeritava maaala suurus on ca 14 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua kaasaegse arhitek
tuurilahendusega meeldiv elukeskkond puhkamiseks ja aastaring
seks elamiseks. Uuemetsa ja Monacho maaüksustele kavandatakse 
ca 25 elamukrunti ja Järvekalda maaüksusele rannakohvik, kuus 
väikest puhkemaja ja avalik rand. Detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek üldplaneeringu muutmiseks kompaktse asustusega ala 
laiendamise osas ning kaalutakse ehituskeeluvööndi vähendamist.
Detailplaneeringu algatamise otsusega jäeti algatamata KSH, sest 
lähtudes eelhinnangust, läbiviivud eksperthinnangutest ning asja
omaste asutuste seisukohtadest, ei kaasne kavandatava tegevuse 
elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Võimalike uuringute 
tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.
Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse 
Vallavoli kogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus. Koos
tamisest huvitatud isik on Adamas Invest OÜ. 
DP algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik 
tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku 
alevik, Alutaguse vald) tööajal ja Alutaguse valla veebilehel 
www. alutagusevald.ee/algatatud. 

***
Alutaguse Vallavolikogu võttis 28.04.2022 otsusega nr 35 vastu 
Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on 
Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Planeeringuala hõlmab 
Juuse (22401:004:0768) maaüksust ning osaliselt riigiteed 13111 
KauksiVasknarva. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailpla
neeringuga on kavandatud Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa, 
1 transpordimaa ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti) krundiks. 
Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu ja abihoonete 
ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse 
valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning 
Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.
Avalik väljapanek toimub 27.05-27.06.2022  Alutaguse 
Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel 
www.alutagusevald.ee/avalikudvaljapanekud. Avaliku väljapaneku 
jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

***
Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.04.2022 otsusega nr 36 
Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu. 
Planeeritava ala pindala on ca 4,6 ha ning see hõlmab Laagri 
(22901:003:0108) ja Raketi alajaam (22901:003:0034) kinnistuid. 
Tegemist endise pioneerilaagri „Rakett” territooriumiga. Detailpla
neeringuga on kavandatud Laagri kinnistu jagamine 17 elamumaa 
sihtotstarbega krundiks ning neid teenindavateks transpordi ja 
tootmismaa kruntideks. Elamukruntidele on määratud ehitusõigus 
hooajalise kasutusega elamu ja abihoone(te) ehitamiseks. Detail
planeering on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Aluta
guse valla üldplaneeringuga, kuid lähtudes sellest, et kavandatud 
krundid on väiksemad kui hajaasustuses lubatud 1 ha, on tegemist 
üldplaneeringu muutmisega.
Alutaguse Vallavolikogu otsuse ning kehtestatud detail
planeeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel 
www. alutagusevald. ee/kehtestatud.

Detailplaneeringud

Algas vaktsiinikindlustuse fondist hüvitiste taotlemine
Heidi Kukk
Tervisekassa peaspetsialist

Alates 1. maist käivitus Eestis vaktsiinikindlustus ning Covid-19 
vastase vaktsineerimise tõttu rasket tervisekahju saanud inimestel 
on võimalus taotleda haigekassast hüvitist. Tervisekahju seost vakt-
siiniga hindab ravimiamet.

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordselt väljamakstav tulumaksu-
vaba hüvitis inimesele, kellel on Covid-19 vastase vaktsineerimise 
tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Kahjustus peab olema 
kestnud vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga. Ter-
visehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud. Vaktsineerimise 
ja tervisekahju vahel peab ravimiamet olema tuvastanud vähemalt 
tõenäolise seose.

Haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek sõnas, et taotlust koos 
vajalike dokumentidega on võimalik haigekassale esitada patsiendi-
portaali www.digilugu.ee kaudu, e-kirja teel või paberkandjal. Et enda 
jaoks sobiv taotlusviis leida, tuleks esmalt neil, kel ligipääs arvutile 
olemas, haigekassa kodulehel täita lühike küsimustik. „Pärast taotluse 
esitamist hindab haigekassa esmalt, kas taotlus vastab tingimustele 

ning edastab selle siis ravimiametile, kes hindab, kas tekkinud ter-
visekahju ja vaktsineerimise vahel on seos. Taotluse menetlemine 
võib kokku kesta kuni 150 päeva,“ selgitas ta.

Rasked tervisekahjustused on jagatud viide kategooriasse, millest 
igaühel on fikseeritud kindel kindlustushüvitis: 
1. mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse korral 2000 eurot; 
2. keskmise raskusega raske tervisekahjustuse korral 10 000 eurot; 
3. raske tervisekahjustuse korral 25 000 eurot;
4. väga raske tervisekahjustuse korral 50 000 eurot;
5. üliraske tervisekahjustuse või surma korral 100 000 eurot.

2022. aastal hüvitatakse tagasiulatuvalt COVID-19 vaktsiinide põh-
justatud kahjujuhtumid, mis ilmnesid alates detsembrist 2020. Alates 
2023. aastast laieneb süsteem ka muudele vaktsiinidele, sh immuni-
seerimiskava vaktsiinid, gripi, puukentsefaliidi ja nn reisivaktsiinid.

2022. aastal rahastatakse vaktsiinikindlustuse fondi riigieelarvest. 
Hüvitiste summaks on aasta lõpuni arvestatud miljon eurot. 

Täpsem info vaktsiinikindlustuse kohta haigekassa kodulehel: 
www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.

Piiriveekogudega seonduvast
Kalle Kuusik
Piirkondlik piirivalvur Vasknarvast

Talvest on saanud kevad ja suvi on peagi 
kätte jõudmas. Mida see tähendab piirival-
vurite jaoks? Eelkõige seda, et teie kodukan-
dist ja meie töölõigust saab turismimagnet, 
mis toob kaasa tegevust nii vee peale kui ka 
maismaale. Sellel vee peale minekul tahaks 
täna pikemalt peatuda.

Samamoodi nagu tavaliikluses kehtivad 
ka vee peal kindlad reeglid ja nõuded, mida 
on oluline teada ja meeles pidada. Narva 
jõgi ja Peipsi järv on piiriveekogud ja sinna 
minekuks tuleb ennast eelnevalt registree-
rida. Seda saab teha iseseisvalt veebilehel 
www.piiriveekogu.ee, kus tuleb esmalt luua 
kasutajaprofiil, peale mida saab veekogule 
mineku registreerida sealsamas veebilehel 
või saates SMS-i numbrile +372 5700 0001. 
SMS-i teel registreerimiseks saada veeko-
gule minnes SMS tekstiga "Algus" või "A" 
ning veekogult tagasi tulles tekstiga "Lopp" 
või "L". Saades piiriveekogule registreeritud, 
tuleb endale selgeks teha kõik piiriveeko-
gul kehtivad eeskirjad. Üheks tähtsamaks 
on teada, kus kulgeb riigipiir ehk ajutine 
kontrolljoon. Oleme ajutise kontrolljoone 

jõel tähistanud ujuvpoidega, kuid need on 
pigem informatiivsed, sest on mõjutatavad 
ilmastikuoludest (näiteks kiire vool ja torm 
võivad muuta poide asukohta). Selleks, et 
teada kus te asute, soovitab PPA kasutada 
usaldusväärseid navigeerimisseadmeid, 
millega saab hõlpsalt jälgida, et ei ületataks 
ajutist kontrolljoont ja ei liigutaks sellele 
lähemale kui 20 meetrit Narva jõel ja 200 
meetrit Peipsi järvel. Soojadel suvepäeva-
del on paslik meelde tuletada, et ujumine 
Narva jões ja Narva veehoidlas on lubatud 
ainult selleks ettenähtud kohtades päevasel 
ajal ning kaldast tohib eemalduda kuni vas-
tava märgistuseni. Seejuures tasub meeles 
hoida, et ujumine kiirevoolulises jões on 
ohtlik ja seega soovitame ohutuks suplemi-
seks eelistada mõnda muud veekogu. Vee-
kogule minnes peab teadma, et  öisel ajal 
(pool tundi pärast päikese loojumist ja kuni 
pool tundi enne päikese tõusu) on Narva 
jõel ja Narva veehoidlal viibimine keelatud. 
Ärge jätke ennast piiriveekogult lahkudes  
maha registreerimata! Piirivalvurite jaoks 
on see teadmine oluline. Tihti  peame unus-
tajaid läbi helistama, sest meie ülesanne on 
veenduda, et inimestega on kõik korras ning 
paadisõit või kalastusretk on kulgenud prob-
leemideta. Olles läbinud eelpool kirjeldatud 

etapid on jäänud veel üks kohustus, milleks 
on veesõiduki lukustamine ja see on  kõiki-
dele piiriveekogu kaldal olevatele veesõidu-
kitele kohustuslik.  

Hea meel on tõdeda, et piirkondliku 
piirivalvuri olemasolu on olnud tulemuslik 
ja koostöö kohaliku kogukonnaga on mär-
gatavalt paranenud. Senine piirkondlik piiri-
valvur Erik Rääsk on suundunud tööle teisse 
üksusesse ja tema asemel asub Vasknarva 
kandis tööle Rasmus Pärn. Rasmus on töö-
tanud piirivalvurina Vasknarva ja Punamäe 
kordonis seitse aastat. Rasmus on aktiivne 
ja alati rõõmsameelne piirivalvur ning peab 
oluliseks inimestega suhtlemist. 

Siinkohal julgustame jätkuvalt kaasama 
piirkonna piirivalvurit küla koosolekutele 
või väiksmatele aruteludele, kus on oluline 
anda nõu erinevates turvalisuse küsimustes. 

Piirkonna piirivalvuri Kalle Kuusi-
kuga saab ühendust telefonil 333 1654 või 
5411 0338 või kirjutades e-posti aadressile 
kalle.kuusik@politsei.ee ja piirkonna piiri-
valvuri Rasmus Pärnaga telefonil 333 1654 
või 5788 0634 või kirjutades e-posti aadres-
sile rasmus.parn@politsei.ee. Seejuures ei 
tohi unustada, kui kellegi elu või vara on ohus 
ning vajatakse kiiret abi, tuleb ikka ja alati 
helistada  hädaabinumbril 112. 



4 ALUTAGUSE VALLA LEHT MAI 2022

Seidi Lamus-Tšistotin
kommunikatsioonijuht

 7. mail kogunes kümme Virumaa päästeala noor-
teringi Mäetagusele, et võtta mõõtu erialastes 
teadmistes ja oskustes. Esikolmikusse jõudsid 
Jõhvi, Kadrina ja Mäetaguse päästehuvilised 
noored.

 Lisaks eelpool nimetatutele oli võistlustules 
kaks Narva SOS Lasteküla, kaks Narva linna, 
Aseri, Purtse ja teinegi Jõhvi noortering. Tiheda 
päeva jooksul tuli lahendada kaheteistkümnes 
punktis ülesandeid, mis kätkesid endas tule-, liik-
lus- ja veeohutust, elanikkonnakaitset, esmaabi 
andmist, aga ka füüsilist pingutust nõudvaid 
takistusradu, discgolfi mängimist, kergliikuriga 
manööverdamist ja telgi püstitamist.

Mäetagusel toimunud päeva korraldaja Pääs-
teameti ennetuspartner ja vabatahtlik päästja 
Janno Vool kiitis kõiki koostööpartnereid, kes 
oma punkti püsti olid pannud, et laste päeva 
sisukamaks muuta: „Kohal olid Politsei- ja Piiri-
valveamet, Eesti Punane Rist, Kodutütred, Trans-
pordiamet, Alutaguse Huvikeskus ja kohalikud 

discgolfi edendajad.“ Vool rõhutas, et ohutuse eest 
ei seisa ainult päästjad, vaid ka politsei, meedikud, 
Kaitseliit, Transpordiamet ja teisedki. „Ohutus 
on nii lai teema ja hõlmab meie elus väga paljusid 
erinevaid aspekte ja on kõikide koostööpartnerite 

ühine mure,“ sõnas korraldaja. „Ohutusõppepäeva 
põhisuund on see, et lapsed oskaksid hädaolukor-
dades käituda ning ei jääks jänni.“

Lisaks eelpool nimetatud punktimeistritele 
panid ohutusõppepäevale õla alla Mäetaguse 
Mõisa Hotell ja SPA, Apollo, VKG, Pargikeskus, 
Farmi, Alutaguse vald, Dello Pagariäri, Kauksi 
puhkemaja, Kene catering, Tagavälja talu ning 
Sisekaitseakadeemia. Tänu neile said osalejad 
koju minna kopsakate auhinnakottidega.

Päästeala noorteringid on ellu kutsutud vaba-
tahtlike päästekomandode juurde ennetustege-
vuse projekti raames. Leidub ka kohaliku omava-
litsuse juures tegutsevaid ringe, kuid juhendama 
peab seda siiski vabatahtlik päästja. 7-17-aastastel 
päästehuvilistel on Virumaal võimalik suvel osa-
leda lausa kahes laagris: üks, mis mõeldud koha-
likele lastele ning teine, üleriigiline laager. Kuigi 
kohtade arv on piiratud, siis see motiveeribki lapsi 
tegutsema ja usinalt kohal käima.

Virumaa noorpäästjate ohutuspäevad on 
varem toimunud Toilas, Narvas, Viru-Nigulas, 
Avinurmes ja Kadrinas. Viimasest kokkusaamisest 
on möödunud kaks koroona-aastat ja seda suurem 
oli lastel rõõm taas kohtuda ja mõõtu võtta.

Tänavu toimus kuuendat korda Virumaa 
noorpäästjate ohutusõppepäev

Rohelend
Annika Kumar 
Mäetaguse Põhikooli loodusainete õpetaja

9. mail, Euroopa päeval, osales Mäetaguse 
Põhikooli loodusteaduste huviringi võistkond 
roheideede võistluse „Rohelend“ lõppvõistlusel 
Narvas. 

Ettevalmistus algas juba märtsis, kui huviringi 
õpilastele võistluse ideed tutvustasin ning uuri-
sin, kas nad oleksid nõus võistlusest osa võtma. 
Kõigile pakkus võistlus huvi ning asusime ideed 
välja töötama. Protsess oli alguses pikk, keskkon-
naprobleeme on palju ning keeruline oli valida, 
millest ja kuidas alustada. Mitmete ajurünnakute 
käigus sai valitud eesmärgiks tegeleda Alutaguse 
valla inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmisega 
läbi jäätmete vähendamise ja prügi sorteerimise 

põhimõtete tutvustamise. Esmalt tuli oma ideed 
tutvustada ja lahendusi selleks pakkuda eelvoo-
rus, kuhu tuli kandideerimisavaldus saata. Kui 
see sai saadetud, jäime tulemusi ootama. Igast 
Eesti piirkonnast pääses lõppvooru kolm parimat 
ideed. Aprilli alguses saime hea uudise, et oleme 
valituks osutunud! Saime endale mentori ning 
asusime innukalt tööle oma idee arendamisel ja 
võimalike lahenduste väljatöötamisega. Tegime 

igal nädalal palju tööd ning lõpuks kasvas välja 
meie roheidee, kuidas Alutaguse valla elanike 
keskkonnateadlikkust suurendada. Õpilaste idee 
on läbi prügisorteerimise juhendite uuendamise 
ning jäätmepunktide kaardistamise muuta prü-
gisorteerimine inimestele lihtsamaks ja arusaa-
davamaks. Lisaks soovivad õpilased koostama 
hakata õppematerjale jäätmete vähendamisest, 
et noortele juba varakult neid põhimõtteid tut-
vustada ja neid keskkonnateadlikena kasvatada. 
Meie õpilased lükkavad koolis käima pilootpro-
jekti oma idee katsetamiseks ja plaanis on jõuda 
selle süsteemiga ka ülejäänud valla asutustesse. 
Keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks peavad 
õpilased sotsiaalmeediakontosid nimega @puh-
tam_maailm. Suur vaev tasus end ära, sest 9. mai 
lõppvõistlusel saavutasime Ida-Viru piirkonnas 
II koha. Palju õnne meie tegusatele õpilastele! 

Erasmus+ Mäetaguse Põhikoolis
Karina Palloson
„No Waste“ projekti koordinaator 
Mäetaguse  Põhikoolis

Mäetaguse Põhikool võtab osa rahvusvahelisest 
Erasmus+ projektist. Erasmus+ on Euroopa Liidu 
programm ning see rahastab noorte ja haridusega 
seotud projekte. Peamine eesmärk on edendada 
koostööd erinevate riikide ning kultuuride vahel, 
toetada rahvusvahelist, sh mitteformaalset õppi-
mist ning ühendada inimesi. Programmist saab 
lähemalt lugeda Erasmus+ ja Euroopa Solidaar-
suskorpuse Agentuuri veebilehelt eeagentuur.ee.

Projekt, milles meie kool osaleb, kannab nime 
„No Waste but Haste for a Better Fate“, eesti keeles 
lahti seletatult tähendab see seda, et peame jätma 
raiskamise ja jäätmete tekitamise ning kiirustama 
parema tuleviku ja saatuse poole. Meie projekti 
eesmärk on muuta ettekujutust elukvaliteedist 
järgides ja teadvustades põhimõtteid, mis seotud 
väiksema tarbimise ja jäätmete tekitamise vähen-
damisega. Samuti soovime noorte hulgas rõhutada 
taaskasutamise, ümbertöötlemise võimalikkust ja 
vajadust jätkusuutlikuks eluks. 

Kokku on meie „No Waste“ projektis kuus 
partnerkooli kuuest Euroopa riigist – Saksamaa, 
Rumeenia, Türgi, Hispaania (Mallorca), Madal-
maad (Lõuna-Holland). Reeglina on projekti 

kestvus kaks õppeaastat ning selle aja jooksul 
toimuvad õppimis-ja õpetamissündmused igas 
partnerriigis. Igal koolil on oma vastutusala ja 
teema, millele põhinedes nad külalised vastu 
võtavad ning neile tegevusi korraldavad. Alati on 
kavas ka oma kultuuri ja riigi tutvustamine läbi 
väljasõitude. „No Waste“ projekt algas juba 2020. 
õppeaasta sügisel, kuid koroona tõttu oli reisimine 
välistatud. Sel ajal pidasime välismaa kolleegide 
ja õpilastega kohtumisi veebi vahendusel. Üle-
maailmse epideemia ja reisikeeldude tõttu anti 
projektile aastane pikendus. 2021.a sügisel toimus 
Saksamaal õpetajate esimene reaalne kohtumine, 
kus arutati tulevaid tegevusi ning tutvuti koor-
dinaator-kooliga lähemalt. Talvel 2022 toimus 
esimene õpiränne Rumeeniasse kahe õpetajast 
saatja ja nelja õpilase osalusel ning varakevadel 
käis järgmine grupp õpilasi koos kahe õpetajaga 
Türgis. Projekt on suunatud põhikooli kolmanda 
astme ehk 7.-9. klassi õpilastele.

Õppereisi ajal majutatakse õpilased kohalike 
õpilaste kodudesse, mis täidab suuresti rahvus-
vaheliste tutvuste ja suhtluse edendamise ees-
märki. Kohalikes koolides toimuvad töötoad ja 
rühmatööd eri riikidest pärit õpilaste omavahe-
lise koostöö arendamiseks ja projekti teemadega 
tegelemiseks. Lisaks keskkonnateemadele on 
üldisemalt fookuses ka kriitilise mõtlemise oskuse 

arendamine. Rumeenias oli keskseks teemaks tar-
bimisühiskond, liigtarbimine ja raiskamine. Türgis 
arutati ja vaadeldi toiduraiskamise olemust ja põh-
juseid. Mai lõpus ja juuni alguses toimub kolmas 
õppereis Hollandisse, kus tegevuste ja arutelude 
aineseks saab olema energia ja selle raiskamine. 
Järgmisel õppeaastal lendavad õpilased koos 
saatjatega Hispaaniasse Mallorca saarele, kus on 
probleemiks plastikjäätmed. Talvel ja kevadel on 
aga Mäetaguse Põhikooli kord võtta vastu külalisi 
viiest partnerkoolist ning korraldada õpitegevusi 
vee raiskamise ja säästmise teemal ning tutvustada 
Eestit. Projekti võtab kokku ning lõpetab koor-
dinaator-kool Saksamaal, sealsete õpitegevuste 
keskmes on riidejäätmed.

Peale projekti lõppemist on õpilased oman-
danud väärtuslikke kogemusi rahvusvahelises 
koostöös ja suhtluses, kriitilises mõtlemises ja 
kontaktide loomises. Lisaks on nad saanud juurde 
teadmisi keskkonna säästmise ja jätkusuutliku elu 
kitsaskohtade ning võimaluste osas.

Õpetaja Irina Sbrodova ja Tihon Altorv

Esikoht 
klaverikonkursilt
Pille Nagel

20. aprillil toimus Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi Muu
sikakooli poolt korraldatud klaveriõpilaste kon
kurss „Imitatsioon 2022“. Konkursipalad innustasid 
mängima polüfooniat, mis on üks tore barokiaja 
muusikažanr. Osalejaid oli rohkesti, üksteiselt võt
sid mõõtu Virumaa muusikakoolide II – VII klaveri
klassi õpilased Jõhvist, Ahtmest, Sillamäelt, Kohtla 
Järvelt, ViruNigulast, VäikeMaarjast, Kadrinast, 
Rakverest ja Iisakust. Meie kooli esindas 4. klaveri
klassi õpilane Tihon Altorv, kellel läks korda 4. klassi 
arvestuses saavutada esikoht.

Enne konkurssi oli Tihonil võimalus kohtuda 
ja saada näpunäiteid Eesti ühelt esipianistilt Lauri 
Väinmaalt, kes leiab, et Tihonil on väga suur pers
pektiiv edasi jõuda. Jätkub tal ju nii töökust kui 
musikaalsust. Õnnitleme tubli tulemuse puhul 
Tihonit ja tema õpetaja Irina Sbrodovat.

Kohtumine pianist 
Lauri Väinmaaga
Pille Nagel

19. aprillil külastas Iisaku Kunstide Kooli pianist 
Lauri Väinmaa. Toimusid tunnid edasijõudnud 
klaveriõpilastele ja õhtul oli võimalus Iisaku Güm
naasiumi aulas nautida imekaunist klaverimuusi
kat. Lauri Väinmaa rääkis ka pisut endast ja oma 
mõtetest muusikaga seoses. Küsimusele, kas talle 
on alati meeldinud harjutada, vastas ta kindlalt: „ 
Ei.“. Ta lisas, et talle on küll alati muusikaga tege
lemine meeldinud ja ta on õppinud klaverit heal 
meelel, kuid harjutamine on siiski selline asi, kus 
vahel tuleb ka sundida. Eriti just ennast sundida. 
Ta andis noortele muusikutele juhiseid, et harju
tada ei tohiks lihtsalt mehaaniliselt, vaid tuleks alati 
mõelda, mida saaks paremaks teha.

Maestro esituses sai kuulda muusikaajaloo 
tähtteoseid, olgu siin nimetatud näiteks Chopin´i 
etüüd „Revolutsiooniline“, Liszti poeem „Armuu
nelmad“, mõned palad Schumanni „Lastestseeni
dest“, Beethoveni „Kuupaistesonaat“ – kõik kaunid 
ja meloodilised, kuid samas ka tehniliselt nõudlikud 
ja keerukad teosed. Kogu kava esitas Lauri Väinmaa 
peast. Palusime ka lastele anda nõu, kuidas õppida 
lugusid pähe. Vastuseks saime, et väga hästi aitab 
solfedžotunnis omandatu – teadmised harmoo
niast, akordidest ja intervallidest. Kui teadmiste 
pagas olemas, siis ei olegi raske peast mängida. Ja 
loomulikult on ikka abiks vana hea harjutamine. 
Kui piisavalt palju harjutada, küll need lood siis 
ka pähe jäävad. 

 Foto Pille Nagel

Foto Kristiina Avel
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Kuidas nii juhtus, et osutusid filmi valituks? 
Filmi "Aeg on siin" sattusin läbi toreda juhuse. Tol-
leaegne Tudulinna Põhikooli huvijuht, kes oli mu 
vanemate tuttav, soovitas mind sinna. 

Said siis Tudulinnas kohe ka kuulsust kogeda?
Tudulinnas kindlasti kuulsust ei kogenud. Siiski 
on mind peale filmi linastumist ja hiljemgi elus ära 
tuntud. 

7-aastasena unistasid saada (nagu paljud väike-
sed tüdrukud) lauljaks või lotopiletite müüjaks 
või iluuisutajaks. Millega nüüd 12 aastat hiljem 
tegeled? 
Hetkel on elu üsna rahulik. Õpin Tallinna Tehnika-
kõrgkoolis majandusarvestust, eelnevalt lõpetasin 
Tudulinna Põhikooli ja Avinurme Gümnaasiumi. 
Olin see äge lend, kes lõpetas 2020. aasta kevadel. 
Covid ja sellega kaasnenud distantsõpe lõi kõik 
plaanid sassi, aga ausalt öeldes olin juba eelnevalt 
segaduses, mida ma õppima tahan minna. Seega 
võtsin vaheaasta töötades klienditeenindajana. 

Alates 2017. aastast 
tantsin koos emaga 
meie koduses naisrah-
vatantsurühmas Raba-
roosid. Kodukohas 
hoiab mind armastus. 
Kohtasin oma elu-
kaaslast ja nii ma siia 
jäingi ning miski mind 
eemale ei kisu. 

Kas see, et filmile järg on tulemas, oli kohe 
teada?
Ma ei mäleta, et kohe alguses oleks olnud plaan fil-
mile järg teha. Kuid 2016. aastal hakati sellest siiski 
tõsiselt rääkima. Algselt pidi film välja tulema aastal 
2020, aga asi jäi rahastuse taha. Viimased võtted 
õnnestus teha alles eelmise aasta alguses. 

Mis tunne on filmitegijad oma ellu lasta? Kas 
oli suur erinevus esimese ja teise filmi tege-
mise ajal? 
Kui oled 8-aastane, siis kaameratest end väga segada 
ei lase ja oled loomulikult vabam. Suuremana mär-
kad rohkem ja jälgid, mida ütled. Muidugi kiitus 
meie suurepärasele režissöörile Marje Tõemäele, 
kes on väga hea intervjueerija. 

Kui palju päevi tuleb meeskonnaga veeta 
selleks, et kokku saaks üks tavapärane 
dokumentaal?
Minu päevi oli kokku umbes neli-viis. Korralikud 
pikad tööpäevad. Teise filmi läks minu arust ikka 

väga palju materjali. Iga kord kui mees-
kond tuli, oli nendega nii tore- nagu 
oma perekond. Arutasime maailma 
asju, sõime koos ja tegime ikka nalja ka. 

Kirjelda pisut filmimise 
tööprotsessi.
Filmimise päevad olid alati eelnevalt 
läbi räägitud, mida ja kus filmima 
hakkame.

Pikemad jutustamised filmiti enamasti otse ja 
loomulikult, ei tehtud duubleid nagu see käib vist 
mängufilmide tegemisel. Aga eks mõningaid lauseid 
sai ikka ümber sõnastada ja lühemaks teha, et filmi 
ära mahuks ning mis seal salata, mõnda astumist ja 
asetamist tuli siiski ka korrata. 

Kui palju te omavahel suhtlesite või suhtlete 
teiste peategelastega? On teil mingi side või 
kohtute ainult seoses filmidega?
Teiste peategelastega väga ei suhtle, ei tea kuidas 
nii on läinud. Sotsiaalmeedias oleme siiski sõbrad.

Kas on loota ka selle filmile järge? 
Ennusta veidi, milliseks su elu on kujunenud 
kümne aasta pärast. Siis pärast tore näha, mis 
läks täppi ja mis mitte. 
Hetkel midagi kindlat veel ei ole järgmise filmiga. 
Eks elame, näeme. 

10 aasta pärast elan loodetavasti maal suures 
majas õnnelikult koos oma perega. Äkki olen abi-
elus ja mõni laps jookseb aias ringi. Loodan, et olen 
saanud palju reisida.

Juhuse tõttu oled saanud minu meelest ääre-
tult põneva ja rikastava kogemuse. Kuidas ise 
sellele tagasi vaatad?
Filmikaaslase Dorisega naerame alati, et oleme osa 
ühest ägedast sotsiaalsest eksperimendist. Tore on 
omada sedavõrd kvaliteetset n-ö päevikut oma elu 
hetkedest ja mõttemaailmast. 

Sellest saab meie suvi

Heddy Uustal
õppejuht

Projekti „Külaline tunnis“ raames toimusid 
Iisaku Gümnaasiumis tunnid, mille viisid läbi 
lapsevanemad, kooli vilistlased, kohaliku ette-
võtte tegusad inimesed, toimusid õppekäigud 
erinevatesse asutustesse. 
Õpetajatest moodustati töörühmad. Iga töörühm 
sai ühe klassi, koos mõeldi, kes võiks olla külaline, 
lepiti kokku teema, mida käsitleda ning jätkutege-
vustena lõimisid aineõpetajad sama teemat oma 
tundides.

1. ja 2. klassil käis külas Kaie Moisa, kes on õppi-
nud meie koolis. Tänaseks on tal oma ettevõte, 
mis pakub raamatupidamisteenust. Rahatarkuse 
kuu raames rääkis Kaie õpilastele raha tähtsusest 
ja teenimisvõimalustest.
Meie kõige nooremate õpilaste mõtted rahast:
Kuidas saab raha?

„Raha saab siis ka, kui taara ära viia.“
„Raha saab teenida kui niidad muru või tood puid 
tuppa.“

Kes on rikas inimene? 
„See, kes on tark.“
„Rikas on see, kes teab, mida rahaga teha.“ 
„Tuleb plaan teha, kas kogud või kulutad.“ 
„Mina kogun raha krossika jaoks, sest siduri ved-
rud lähevad kogu aeg katki.“ 
„Tuleb mõelda, mida sul vaja on. Kõike pole tege-
likult vaja.“ 
„Osta tuleks asju, millega saab midagi teha – aku-
trell näiteks.“

Mida saab rahaga teha? 
„Head saab teha, näiteks annetada. Siis on hea 
tunne.“ 
„Rahaga saab teisi aidata.“ 
„Sõbrale laenata.“ 
„Õde laenas minult, aga siiamaani pole tagasi 
andnud, unustas vist ära.“

Kas on vaja teada, kui palju sul raha on? 
„Ikka on,“ oli üksmeelne vastus. 

3. ja 4. klassi õpilased läksid ise külalise juurde 
kohale. Prowintsis ootasid neid Lagle ja Helgi Krist-
jan. Teemaks oli tervislik toit. Lapsed said maitsta 
erinevaid salateid, mille valmimisel nad koorimise ja 
hakkimisega ise abiks olid. Lisaks õppisid õpilased 
õigesti lauda katma. 

5. ja 6. klassile viis tunni läbi lapsevanem, vilistlane 
ja Iisaku lasteaia Kurekell juhataja Liina Pärnpuu. 
Kuna Liina õpib praegu Tallinna Ülikoolis tantsu- ja 
liikumisteraapiat, siis sai ta oma värskeid teadmisi 
õpilaste peal rakendada. Tunni eesmärk oli õppida 
ära tundma, nimetama ja väljendama emotsioone. 
Kõigepealt joonistati suurele paberile oma kehakon-
tuur. Seejärel liiguti muusika saatel ja tuli mõelda, 
mis tunde see tekitab. Siis tuli valida värv ja sama 
tunne paberile oma keha pildile maalida. Nii kuu-
lati ja maaliti läbi põhiemotsioonid: rõõm, viha, 
kurbus, hirm. Selgus, et käsu peale oma tundeid 
näidata on keeruline. Tunni tarbeks õmmeldi suur 
venivast kangast toru, millega on ka edaspidi hea 
teha erinevaid harjutusi (näiteks kehalise kasva-
tuse tunnis). Jätkutegevustena on plaanis veel mõni 
tund, kus analüüsida tundeid ja õppida nendega 
toime tulema.

7. ja 8. klass külastas Iisaku Kihelkonna Muuseumi, 
kus tunni viis läbi lapsevanem Merike Vaarmets. 
7. klassile tutvustas ta läbi vanade fotode Iisaku 
ajalugu ja olulisi objekte. Õpilased õppisid foto-
delt leidma detaile. Avastati, et fotode dateerimise 
kaudu saab väga hästi uurida oma kodupaiga aja-
lugu, kultuuri, kombeid ja traditsioone. 8. klassile 
räägiti teemal: kes on giid, kuidas kooli tutvustada, 
kuidas teha külastustuuri külalistele. Jätkutegevu-
sena valmib 8. klassil Iisaku Gümnaasiumi kohta 
väike ülevaade, koostatakse materjal kooli ja kooli 
ümbruse kohta.

9. klassil käis külas vilistlane Triinu Arm, kes rääkis 
kuidas temast sai ettevõtja. Õpilastele näidati, kui-
das tehakse juustu. Triinu julgustas õpilasi olema 
julged ning katsetama uute asjadega. Õpilased said 
proovida ka Alutaguse Juustu snäkke. 

Väikeklassi õpilased osalesid Zoomi loengus, mille 
viis läbi Luua Metsanduskooli kutseõpetaja Maria 
Jürisson, kes tutvustas õpilastele Luua kooli ja seal 
õpetatavaid erialasid. Õpetaja Maria rääkis pisut ka 
Luua mõisast ja mõisapargist. Lapsed nägid väga 
palju pildimaterjali koolist ja seal toimuvatest prak-
tilistest õppetegevustest. Nad said teada, mis on 
arboreetum, kes on harvesteri- ja forvarderiope-
raator, arborist ning mida teeb maastikuehitaja 
või florist. Jätkutegevusena külastavad väikeklassi 
õpilased Luua Metsanduskooli ja proovivad ka ise 
käe mullaseks saada.

10. klassil toimub õppekäik Luua Metsanduskooli, 
et tutvuda edasi õppimise võimaluste ja metsatöös-
tusega. Õpilased saavad tutvuda erinevate metsa-
tööstusega seotud masinate ja tööriistadega ning 
võimalusel neid ise ka katsetada.

11. klassi teema oli "Eesti kaitsejõudude juhtorga-
nid, nende ülesanded, liigid, struktuur".

Külalistunnis esines Robert Nagel, kes tutvus-
tas, millest koosneb Eesti kaitsevägi, millega ta 
tegeleb. Räägiti kuidas Ukraina sõda mõjutab Eestit.

Tutvustati ajateenimise võimalusi Jõhvis ja 
Tapal. Kõige huvitavam fakt oli õpilaste jaoks see, 
et sõjalennuki piloodi kiiver maksab umbes 400 
000 dollarit ja piloot ei tohi oma kehakaalu muuta, 
muidu kiiver ei sobi.

12. klassi külalistunni esinejaks oli meie kooli 
endine õpilane Rauno Avel. Ta tutvustas õpilastele, 
kuidas helindada erinevaid lavastusi ja filme, kuidas 
produtseerida muusikat lauljatele, ansamblitele ning 
orkestritele. Jätkutegevusena külastasid õpilased 
Tallinnas Stuudiot 89, kus Rauno näitas, kuidas 
helitehniku töö päriselt käib. Õpilased said ka ise 
proovida, kuidas muusikat salvestatakse, miksitakse 
ning produtseeritakse. 

Merle Pikhoff

Tänavu märtsis linastus Marje Tõemäe dokumen-
taalfilm "Sellest saab meie suvi". See on järg 12 aastat 
tagasi valminud filmile "Aeg on siin", mil 7-aastased 
Joonas, Karit, Doris ja Fred olid alustamas oma esi-
mest kooliaastat. Järjefilmis on need neli peatege-
last astumas esimesi samme iseseisva elu suunas. 
See on film võimalustest ja valikutest, hirmudest ja 
üksindusest, vabadusest ja armastusest. Helgelt ja 
südamlikult näitab Tõemäe noorte inimeste esimesi 
suuri valikuid. Nende üleskasvamise lugu peegeldab 
ka aja kulgu, tõdes režissöör. "See aeg käib nendega 
kaasas ja nemad kannavad seda aja mõtet, vähemalt 
nii ma olen püüdnud seda filmi jutustada. Aga kind-
lasti on seal ka minu nägemus sellest ajast. Usun, et 
need elemendid tulevad sealt ühel või teisel moel 
välja. See aeg on ka filmi keeles olemas, ta on oma 
loomult sarnane esimese filmiga – ta on nagu jõgi, 
mis voolab."

Kindlasti on paljud meie lugejatest asjaga kur-
sis, aga ehk on neidki, kellele tuleb uudisena, et üks 
nende filmide peategelane on Karit Tuusula Mölder 
Tudulinnast. Rääkisin Karitiga veidi filmitegemistest 
ja muustki. 

Filmi „Sellest saab meie suvi“ 
saab näha Iisaku rahvamajas 
2. juunil kell 19.00. Kohal on 
ka Karit, nii et publikul avaneb 
võimalus küsida neid küsi-
musi, mis minul küsimata jäid. 
Olete oodatud!

Külalistunnid Iisaku Gümnaasiumis

Iga klass annab välja ka seinalehe ning 
planeeritud on ühistund, kus iga klass 
tutvustab kaasõpilastele oma tunniga 
seonduvat teemat ning tegevusi.

Fotod Karit Tuusula Mölderi erakogust
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Ruth Linnard

Friedrich Gustav Arvelius on oma teatri aja-
lugu ja tegevust käsitlevas ülevaates maininud, 
et 18. sajandi kaheksakümnendate aastate 
algul sai Tallinna asehaldurkonna nõuniku 
vabahärra Fr. von Roseni Virumaal asuv Kiikla 
mõis „üheks sageli külastatavaks kogune-
mispaigaks pea ja südamega elurõõmsatele 
tublidele inimestele. Selles metsade ja soode 
vahele peidetud mõisas korraldati kontserte 
ja tantsuõhtuid. Osalt oma lastele harjutuseks, 
osalt külaliste lõbustamiseks rajas Rosen siin 
väikese koduteatri, kus kanti ette lastetükke, 
mõnikord aga suuremaidki lavateoseid”. 

Ligi 250 aastat hiljem ei ole midagi muu-
tunud. Kiikla on jätkuvalt kogunemispaigaks 
pea ja südamega elurõõmsatele tublidele ini-
mestele, kes peavad lugu muusikast, tantsust 
ja teatrist. Kõik nad said kokku rahvamajas 
14. mail teatriajaloopäeval, mis keskendus 
Kiikla mõisa kultuurielule 18. sajandi lõpus. 

Ajaloolane Vallo Reimaa rääkis sisse-
juhatuseks natuke Kiiklaga seotud saksa 
näitekirjanikust ja teatritegelasest August 

von Kotzebuest, naistest ja vabamüürlusest. 
Ning loomulikult mõisateatrist, Friedrich 
von Rosenist, Friedrich Gustav Arveliusest 
ja paljust muust. 

Järgnes Kiikla kogukonna, Urmas Len-
nuki ja allakirjutanu ühisloominguna sündi-
nud teatrietendus „August ja Julia“. 

Tundus, et sellel päeval õnnestus kõik. 
Roseni-aegset Kiikla mõisa on nimetatud 
„lõbu ja muusade kodupaigaks“. Ehk saatsid 
need muusad ka meie praegusi tegijaid, sest 
tagasiside pealtvaatajatelt ja osalejatelt on 
olnud väga positiivne. 

Iga hea sünnib meeskonnatööna. Toon 
siinkohal põgusa kokkuvõtte kõigist, kes asja 
õnnestumisele kaasa aitasid. 

Et kogukond üldse selle teemaga tegelda 
otsustas, sellele võlgneme tänu Vallo Rei-
maale, kes Kotzebue fännina suutis ka kiik-
lalastes huvi äratada. 

Harrastusteatrite liidu toetav suhtumine 
tõi Kiiklasse Urmas Lennuki, kellega koos-
töös valmis näidendi tekst ja kes aitas lavas-
tamisel. Sama mentorprogrammi raames 
nõustas ja valmistas ka ühe kostüümi Eesti 
Draamateatri rätsep Jana Volke. 

Kohaliku omaalgatuse programmi ja Alu-
taguse Vallavalitsuse toetusel saime soetada 
kostüümide õmblemiseks vajalikud mater-
jalid, valmistada lavadekoratsioonid ning ka 
külalisi võõrustada. 

Innustas Viru instituudi inimeste elav 
huvi ja toetus ning muidugi rohkearvuline 
publik. 

Ago Gaškov filmis kogu protsessi alates 
teksti kirjutamise töötoast kuni esietendu-
seni ja tegi tõelise professionaalina sellest 
nauditava kokkuvõtte. 

Natalya Boytsova meeleolukad fotod 
jäädvustasid peaproovi ja teatriajaloopäeva. 

Juuksur Krõõt Kukk lisas rohkesti värvi 
oma oskusega teha osatäitjatele ajastutruud 
soengud. 

Ja lõpuks Kiikla kogukond: tantsisid, 
õpetasid, tegid proove, näitlesid, mängisid 
pilli ja laulsid, õmblesid kostüüme, tegid 
soenguid, pildistasid, filmisid, katsid lauda, 
koristasid, liigutasid mööblit, toetasid üks-
teist, olid heatujulised ja väga-väga imelised. 
Tõesti pea ja südamega elurõõmsad tublid 
inimesed.

Pille Põld
Pärnaõue perenaine

Kui eelmises lehes oli juttu sellest, et rääbis sai soola-
tud Eesti elavasse kultuuripärandise, siis nüüd annan 
teada näitusest.

Pärnaõuel, Rannapungerjal on suvistest näitustest 
saanud juba omamoodi traditsioon. Ka saabuv suvi 
pole erand ja avame peagi juba viienda välinäituse, 
mis tutvustab Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse 
kuuluvat traditsiooni.

Täna on Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus 
115 põhisissekannet. Alutaguse vallast on „Rääbise 
soolamine Rannapungerja külas” aga esimene. Kui 
päranditöö mõttest ideeni ja ideest kandeni läks aega 
22. jaanuarist 2019 – 14. detsembrini 2021, siis esi-
mesed mõlgutused rääbise soolamise traditsioonist 
ka näitus teha, tulid möödunud suvel. Mis see siis ära 
ei ole – üks näitus kokku panna! Võtad mõned vanad 
pildid, klopid tolmust puhtaks ja paned seinale… 
Kaugel sellest. See on olnud tõsine meeskonnatöö. 
Ja miski pole sündinud üleöö.

Nagu päranditöögagi alguses tundus, et polegi 
nagu midagi ega kedagi, aga ühtäkki on kõik kokku-
kogutu ja kirjapandu erilise kaaluga. Põnevat materjali 
kogunes palju ja näituse koostamisel oli küsimus, 
mida jätta, mida võtta. Kui mul ei oleks olnud abilisi, 
oleksin seisnud endiselt tupikus. Julgelt nimetaksin 
siinkohal näituse kujundajat Mare Kõrtsinit lausa 
kaasautoriks. Mare on graafiline disainer, kelle tööks 
on nii raamatute kui plakatite kujundamine, aga ka 
teatri- ja näitusekujundused pole talle võõrad. Esi-
mest korda istusime koos eelmise aasta novembris, 
mil sai suures osas paika näituse kondikava. Naljaga 

„Lapsed käivad tihti kodus. 
Rääbistest peavad lugu. Ahven 

ka hea kala, aga luid palju. 
Rääbist ainult hoia ja neela. 

Peipsi kuld!“

„Valge Peipsi kala, 
sealhulgas lõheline vääriskala  
rääbis, on ikka olnud siinsetele 
inimestele pool põhitoidust.“ „Kuna asume Peipsi järve 

ääres, on meie perel rääbise 
soolamisel pikad traditsioonid, 
80-aastase vanaema Tiiu sõnul 

vähemalt kuus põlvkonda.“ rahvakultuur.ee/r22bise_soolamine_rannapungerjal/

Rääbise soolamine Rannapungerja külas
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RÄÄBISE 
SOOLAMINE 
RANNAPUNGERJA
KÜLAS
Näitus 
Eesti vaimse  
kultuuripärandi 
nimistu  
sissekandest

„Külas ei olnud siis 
kellelgi oma paati, 
minu isa oli erand.“

„Rääbist soolatakse suvel. 
Kui ilmad on soojad, 

algab tegevus hetkest, 
mil kalamehed 

järvele lähevad.“

Suvine välinäitus rääbise soolamise oskustest
pooleks küündib näituse pind 32 ruutmeet-
rini. Teisel töökoosolekul olime liikunud 
vormidelt värvidele ja näitus hakkas üha 
rohkem ilmet võtma. Mida tähendab teksti 
toimetamine? Tähemärgid, lauseehitus, 
teksti viited jms, seda sain teada kui Mare 
ütles, et ilma keeletoimetajata me hakkama 
ei saa. Nii liituski meiega Mall Põldmäe. 
Mall on ajaloo, teatri ja muusika ekspert 
ning suurepärase keeletunnetusega toime-
taja. Malli käe all sai näituse tekst viimase 
lihvi.

Kui keegi oleks mulle mõned aastad 
tagasi öelnud, et panen kokku Eesti vaimse 
kultuuripärandi kande, või siis mõne näi-
tuse, siis oleksin kõva häälega naernud. 
Nüüd aga rõõmustan tehtu üle ja ootan 
põnevusega suve ja külastajaid meie kodu-
restosse näitusele ja head-paremat maitsma.

Näitus on avatud 23. ja 24. juulil Ava-
tud Talude Päeval, 20. ja 21. augustil Peipsi 
Toidu Tänava ajal ning muul ajal kokku-
leppel (510 1303) Rannapungerja külas 
Pärnaõuel!

Rääbise puhastamine on mõnus töö. Foto Hillar Tamme erakogust

Teatriajaloopäev Kiiklas

Ajaloolase Vallo Reimaa loeng. Fotod Natalya Boytsova
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Suur mõistatamismäng 
„Avasta Eesti raamatukogusid“
Raamatukogude aasta korraldusmeeskond

Raamatukogude aasta raames toimub 1. maist kuni 
1. oktoobrini suur mõistatamismäng „Avasta Eesti 
raamatukogusid“. 
Sel perioodil ootame kõiki avastama enda jaoks uusi raama
tukogusid, kuhu tavaliselt ei satu. 
Selleks, et mööda erinevaid ja erilisi raamatukogusid rän
damine veelgi kaasahaaravam oleks, oleme loonud temp
limängu. Oma rännakute jooksul saab külastaja lahendada 
spetsiaalselt loodud mõistatusi ja koguda templeid raama
tukogudest, kuhu rännakud viivad. 
Osalemiseks: 

1. Külasta erinevaid raamatukogusid.
2. Küsi raamatukoguhoidjalt lahendamiseks ülesanne.
3. Lahenda see ära ja palu enda templipassi tempel.
4. Kui oled kokku kogunud viie erineva raamatukogu 

templid ja templipass on täis, siis anna see raamatuko
guhoidjale ning osaledki auhinnaloosis.

Esimese viie templi saamiseks tuleb lahendada ülesanded, 
aga see ei tähenda veel sugugi, et rännak tuleks lõpetada. 
Kui esimene templipass saab täis, saab raamatukogust küsida 
uue ja asuda seda täitma.
Need, kellel on kokku kogutud 10 templit, osalevad loosis 
kaks korda. Need, kel 15 templit, osalevad loosis kolm korda 
ja nii edasi.
Auhindade loosimine toimub 20. oktoobril. Võitjatega võe
takse otse ühendust.
Et oma seiklusi raamatukogudes jagada ning saada ideid teis
telt rännusellidelt, kasuta sotsiaalmeedias postitades teema
trelle #avastaeestiraamatukogusid #raamatukogudeaasta2022 

Mõnusat avastamist! 

5. mail toimus Mäetaguse rahvamajas 
juba traditsiooniks saanud Alutaguse valla 
spordi- ja kultuuri tänusündmus, kus tun-
nustati 2021. aastal silma paistnud kultuu-
riinimesi ja parimaid sportlasi ning nende 
treenereid. Märgati ka koostööpartnereid 
ja aktiivseid vabatahtlikke. 

Eelnev aasta ei olnud kultuuri- ja 
spordivaldkonnale kergete killast. Sellest 
hoolimata on Alutaguse valla sportlased 
saavutanud erinevatel suurematel ja väikse-
matel võistlustel märkimisväärseid tulemusi 
ning kultuuriinimesed jätkanud oma tege-
misi, et hoida ja säilitada meie piirkonna 
kultuuritraditsioone. 

Rahvakultuuri säilitamine ja hoidmine 
on ühe kogukonna jaoks väga oluline. See 
aitab hoida meie rahvuslikku identiteeti 
ning suurendab ühtsustunnet. Seetõttu 
tänamegi kõiki rahvakultuurikollektiivide 
juhendajaid, kes hoolimata rasketest olu-
dest on leidnud endas jõudu ja tahet edasi 
tegutseda ning koondada enda kõrvale ja 
ümber inimesed, keda inspireerida. Suur 

tänu Kaja Peet, Kadi Rebban, Raivo 
Kallas, Ave Jääger-Nurgamaa, Marju 
Aul, Valentina Järve, Kaja Kama, Meeli 
Õunap, Pille Nagel, Tiina Dammann, 
Tanja Elken, Anu Kaljusaar, Eha Pärnik. 
Aitäh, et olete oma tööd südamega teinud! 

2021. aastal nägi ilmavalgust ka üks aja-
loolise väärtusega trükis, kus on jäädvusta-
tud Alutaguse valla ajalugu. Raamatus "Kui 
fotod olid mustvalged" on palju haruldasi 
fotosid Iisaku alevikust ning lisaks jutukesi, 
meenutusi ja mälestusi. Alutaguse Valla-
valitsus tänab raamatu idee autorit Sander 
Sabolotnit ja Liivi Mölderit ning meenu-
tuste ja mälestuste kokku kirjutajat Hille 
Väljaotsa raamatu välja andmise eest. 

Tänati aktiivse tegevuse ning kogu-
konna kaasamise eest ja Alutaguse valla 
kultuurielu rikastamise eest läbi erinevate 
sündmuste korraldamise MTÜ Puhatu 
Seltsi, MTÜ Alutaguse Elulaadikoda, 
MTÜ Kultuurikambrit, Ida-Viru Inves-
teerib, MTÜ Maadaami.

„Avasta Eesti 
raamatukogusid!”
Külasta raamatukogusid, lahenda mõistatusi,  
kogu templeid ning osale loosimises.

01.05 – 01.10 üle kogu Eesti

raamatukogudeaasta.ee

Suur mõistatamismäng

ILLUKA
KOOL 100

Ootame sind vilistlaste
kokkutulekule laupäeval
18.juunil 2022.a
13.00 Mälestusküünalde süütamine Illuka kalmistul
14.00 - 16.00 Registreerimine. 
14.00 - 16.00 on sööklas võimalus süüa koolisuppi. Avatud puhvet.
15.00 Kutsutud külaliste ja pikaajaliste endiste töötajate vastuvõtt.
16.00 - 17.00 Kontsert-aktus; 17.30 - 18.30 Klassijuhatajatund.
18.00 Kokkutuleku peoõhtu ansambliga In Mood, avatud puhvet-baar.

Hea Illuka
Kooli vilistlane,

õpetaja,
töötaja!

kuni 17.juunini 15 €, kohapeal 18. juunil sularahas 20 €.
Lisaks on võimalus olla hõbe- või kuldtoetaja, vastavalt 50 € või 100 €.
Osalusmaksu on võimalik tasuda sularahas Illuka Kooli kantseleis või ülekandega
Kultuurikamber MTÜ arveldusarvele: EE542200221067798781 (Selgitus: Nimi
(kooliaegne perekonnanimi). Kohapeal saab osalustasu maksta vaid sularahas.

Täiendav informatsioon: 

Osalustasu: 

E-post: illuka.kool@alutaguse.edu.ee Telefon:  33 66 999 (Ene Raudar)
Kooli kodulehekülg: illuka.edu.ee
Facebook: Illuka Kool 100

„Avasta Eesti 
raamatukogusid!”
Külasta raamatukogusid, lahenda mõistatusi,  
kogu templeid ning osale loosimises.

01.05 – 01.10 üle kogu Eesti

raamatukogudeaasta.ee

Suur mõistatamismäng

„Avasta Eesti 
raamatukogusid!”
Külasta raamatukogusid, lahenda mõistatusi,  
kogu templeid ning osale loosimises.

01.05 – 01.10 üle kogu Eesti

raamatukogudeaasta.ee

Suur mõistatamismäng

ALUTAGUSE VALLAVALITSUS TÄNAS ERINE-
VATE TEGEVUSTE EEST JÄRGMISI INIMESI:

Aili Karukäppa südamega tehtud töö eest 
laste ja noorte lugemise populariseerimisel.
Kaidi Forostovetsit keeruliste noorte märka
mise ja toetamise eest 2021. aastal.
Asta Talvistet südamega tehtud töö eest 
Iisaku rahvamajas.
Ann-Leena Millerit Alutaguse valla kultuuri
sündmuste rikastamise eest suurepäraste 
kujundustega.
Vallavalitsus tänas suurepärase koostöö eest 
Alutaguse valla ajalehe väljaandmisel Jaana 
Tossi, Nikolai Pavlenkot ja Marek Lillemaad. 
Väga oluline roll on spordiklubidel, kes 
töötavad aktiivselt Alutaguse valla noor
sportlastega. Vallavalitsus tänas järgnevaid 
spordiklubisid: ujumisklubi Aktiiv,  
Alutaguse suusaklubi, spordiklubi Ichigeki, 
Taekwon-do klubi Kwon, jalgpalliklubi 
FC Phoenix ja Reinar Halliku Korvpallikooli. 
Alutaguse valla 2021. aasta parimad sportla
sed ja tulemused:
Ivan Kisseljov 
Juunioride maailmameistrivõistlused, 3. koht
Treener Nikolay Grinin
Kaisa Kukk 
• Eesti meistrivõistlustel maratonijooksus, 

1. koht naiste arvestuses
• Eesti meistrivõistlused Poolmaratonis, 

2. koht naiste arvestuses
• Eesti meistrivõised 10 000 m, 3. koht naiste 

arvestuses
Treener Enn Sellik
Kaspar Uustal 
Eesti U23 meistrivõistlused 3000 m takistus
jooksus, 3. koht 
Treener Urmas Randma
Stiven Aas 
Eesti meistrivõistlused poksis 2021 80kg, 
1. koht
Treener Vladimir Zažogin
Lisa Shefer 
Eesti meistrivõistlused poksis 2. koht
Treener Vladimir Zažogin
Danny-Rocco Anton 
Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatamises 
vaba 10. km, 2. koht
Treener Margus Uibo
Aveli Uustalu 
• Eesti meistrivõistlused eraldistardist vaba

tehnika 5 km, 1. koht
• Eesti meistrivõistlused klassikasprint, 

1. koht
• Maailmakarika etapp teatesõit 4 x 5 km, 

10. koht
• Eesti meistrivõistlused eraldistardist klas

sika 30 km, 3. koht
• Eesti meistrivõistlused rullsuusatamises 

vabatehnikasprint, 3. koht
• Eesti meistrivõistlused rullsuusatamises 

eraldistardist klassika distants 5 km, 2. koht
Treener Margus Uibo
Evar Piirits 
EKF klubide vaba kata esivõistlus, 2. koht
Treener Aleksei Korikov
Tarmo Andrei 
Eesti meister ajalooliste ambude klassis 
Meelis Pällo 
Eesti suvine meister ajalooliste ambude 
klassis
Selleks, et sündmused õnnestuksid, on suur 
roll alati ka vabatahtlikel. Alutaguse Vallavalit
sus tänas kõiki, kes on valla spordi ja kultuuri
sündmuste teostamisse kaasa aidanud ning 
om a panuse andnud. Tänukirjad ja meened 
said: Mirjam Vinkler, Kadre Maalma, Helen 
Mast, Maarika Raja, Sille Kaasik, Avo Sambla, 
Toomas Valdre, Ainar Saatman, Margus 
Kauber, Janett Juuse. 
Suurepärase koostöö eest 2021. aastal 
tunnustati ka järgnevaid partnereid: 
OÜ Mehntack, OÜ Alutaguse Haldus, 
SA Pannjärve Tervisespordikeskus, 
Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuur.

Parimaid sportlasi ja silmapaistvamaid 
kultuuriinimesi tunnustati 
Alutaguse valla tänusündmusel

Vabatahtlikud Helen Mast ja Kadre Maalma. Fotod: Natalya Boytsova

Kaja Peet Pille Nagel

Enn Sellik ja Kaisa Kukk Meelelahutust pakkus Indrek Taalma
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Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,

Где льется дней моих поток
На лоне счастья и забвенья.

(А. С. Пушкин «Деревня»)

По сложившейся семейной традиции в середине каждого сезона 
(зима и лето, весна и осень) мы с супругой наведываемся в Лахе-
маа. Так, в воскресенье, 15 мая, побывали в «столице» Наци-
онального парка, в усадьбе Палмсе. День выбран не случайно, 
ибо обычно 15 мая в Лахемаа проходило открытие туристиче-
ского сезона. И тут нам неожиданно повезло - никаких шумных 
торжеств в Палмсе (по крайней мере в те три часа, что мы там 
находились) не проводилось, то есть была возможность спо-
койно, ни на что не отвлекаясь, насладиться своим пребыванием 
в красивом, ухоженном месте. Быть там — это всегда праздник. 
Однако сотрудничая с волостью Алутагузе уже почти 20 лет 
(ровная дата в 2024 году), я считаю этот край своим, и, находясь 
в Лахемаа, все увиденное там сравниваю с Алутагузе.
Если говорить о дарах природы, то Лахемаа и Алутагузе нахо-
дятся в равном положении, а в некоторых аспектах, например, 
наличие протяженного песчаного пляжа, Алутагузе может быть 
даже предметом для зависти. А что касается активности и массо-
вости посещения, то тут пальму первенства нужно отдать Лахе-
маа. И дело тут не только в том, что в Лахемаа богаче представлен 
мир сельских архитектурных ансамблей, что здесь больше воз-
можностей для организации досуга, отдыха, ночлега, питания, 
иными слова, лучше инфраструктура. Однако у Алутагузе есть 
свое, неповторимое очарование, это действительно «приют 
спокойствия, трудов и вдохновения». Так в чем же проблема? 
Полного, исчерпывающего ответа на этот вопрос у меня нет. С 
большим сожалением пока могу отметить, что почему-то мало-
активны люди (и это, естественно, не только создатели рекламы), 
которые были бы способны показать и стране, и миру действи-
тельное очарование Алутагузе.

Приют спокойствия, 
трудов и вдохновенья
Николай ПАВЛЕНКО,
 литератор, в душе которого нашли приют 
и Лахемаа, и Алутагузе  

Я ВАМ ПИШУ … О ПРИГРАНИЧНЫХ ВОДОЕМАХ
Калле КУУСИК,
уполномоченный погранохраны 
в регионе Васкнарва

 

Ушла зима, уступив свое место весне 
и лету. А что это значит для погранич-
ников? Прежде всего то, что ваш край, 
а наш рабочий участок, являясь тури-
стическим магнитом, оживятся дея-
тельность на воде и на суше. Хочется 
отдельно и подробней остановиться 
именно о деятельности на водоемах.

Точно так же, как в обычном дорож-
ном движении, есть и в нахождении на 
воде сои строгие правила и требования, 
которые важно знать и помнить о них. 
Река Нарова и Чудское озеро являются 
приграничными водоемами, и выход туда 
необходимо предварительно регистриро-
вать. Сделать это можно самостоятельно 
на веб-странице www.piiriveekogu.ee, где 
следует прежде всего создать профиль 
пользователя, после чего можно выход 
на водоем зарегистрировать на веб-стра-
нице или отправить SMS на номер +372 
5700 0001. Регистрируясь с помощью 
SMS вход на водоем следует зафикси-
ровать текстом «Algus» или «A» (т. е. 
«начало»), а возвращаясь с водоема - тек-
стом «Lopp» или «L» («Окончание»). 
Зарегистрировавшись следует для себя 
уяснить все действующие правила пове-
дения на водоеме. Одно из самых важных 
— знать, где пролегает государственная 
граница или временная контрольная 

линия. Контрольную линию мы обо-
значаем буйками, но они имеют скорее 
информативный характер, поскольку 
находятся под воздействием погодных 
условий (например, быстрое течение 
или шторм могут поменять их местона-
хождение). Для того, чтобы знать, где вы 
находитесь, погранохрана рекомендует 
использовать надежное навигационное 
оборудование, которое позволить четко 
следить за тем, чтобы вы не пересекали 
временную контрольную линию, и не при-
ближались к ней ближе 20 метров на реке 
Нарове и 200 метров на Чудском озере. 
В теплые летние дни уместно напомнить, 
что плавание/купание в реке Нарова и 
Нарвском водохранилище разрешено 
только в предусмотренных для этого 
места в дневное время суток и от берега 
можно удаляться до соответствующего 
обозначения. Считаем нужным напом-
нить и о том, что плавание в быстром 
течении опасно, а поэтому советуем для 
купания выбрать более безопасное место. 
Отправляясь на водоем следует помнить, 
что в ночное время (начинается через пол-
часа после захода солнца и заканчивается 
за полчаса до его восхода) пребывание 
на реке Нарова и на Нарвском водохра-
нилище запрещено. Уходя, не оставляйте 
приграничный водоем без соответствую-
щей регистрации! Погранохране очень 
важно об этом знать. Часто приходится 
звонить таким «забывчивым», поскольку 
мы обязаны убедиться, что с людьми все в 

порядке, что катание на лодке или рыбная 
ловля проходили без проблем. Пройдя все 
выше указанные этапы остается еще одно 
обязательство - все плавсредства, находя-
щие на берегу приграничного водоема, 
должны быть надежно закрыты на замок 
(обязательное условие).

Приятно отметить, что деятельность 
погранохраны была результативной и, что 
заметно улучшилось ее сотрудничество с 
местной общественностью. Эрик Ряэск, 
прежний уполномоченный погранохраны, 
направлен на службу в другое подразделе-
ние, и вместо него к обязанностям в реги-
оне Васкнарва приступил Расмус Пярн, 
который семь лет служил на кордонах 
Васкнарва и Пунамяэ. Расмус человек 
активный, доброжелательный, хорошо 
ладит с людьми.

Призываем активней привлекать 
пограничников к участию в сельских 
собраниях и обсуждениях, касающихся 
различных вопросов безопасности. 
Связаться с региональными уполномо-
ченными погранохраны Калле Кууси-
ком - можно по телефону 333 1654 или 
5411  0338 или отправив э-письмо по 
адресу kalle.kuusik@politsei.ee и с Расму-
сом Пярн - 333 1654 или 5788 0634 и 
rasmus.parn@politsei.ee. При этом нельзя 
забывать о том, что если чья-то жизнь 
или имущество находятся в опасности и 
нужна срочная помощь, то следует всегда 
звонить по телефону 112.

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

БИБЛИОТЕКАРЬ РЕКОМЕНДУЕТ
Татьяна Шевченко
библиотека Алайыэ

 
Делия Оуэнс
Там, где раки поют
Фантом Пресс 2019

Роман – детектив, хотя детективом сложно 
назвать. В книги глубина в другом, в описании 
становления личности. Как провести много лет 
в одиночестве и не сломаться, суметь пройти 
испытания и вновь поверить в людей!

Потрясающая история взросления, трепетная и одновременно 
тревожная, как и сам юношеский возраст. Полная разочарований, 
надежд и желаний.
В истории говорится о девочке Киа, которая живет в одиноче
стве на болоте за городом, одна с 10 лет. Горожане придумали ей 
прозвище – болотная девчонка. Но разве ребенок виноват, что 
после ухода из семьи мамы, уходят из дома и остальные родные. 
Киа старается себя прокормить: собирает мидии, ловит рыбу и 
продает старику Скоку, который держит магазин и заправляет 
моторные лодки местным рыбакам. Он стал одним из немногих, 
кто поддержал Киа. Когда девушке исполнилось 19 лет, на болоте 
произошло убийство известного в городке молодого человека. 
Подозрения в убийстве сразу пали на болотную девчонку.
В книге тонкой нитью сквозь все повествование проходит описа
ние природы. Все настолько гармонично и красиво, что хочется 
попасть на болото героини, выйти к берегу океана через лабиринт 
лагун, полежать на песчаном пляже считая звезды…

Ольга Гуляева
Как умирала Вера 
Эксмо 2021

Вам хочется чегото мистического и наводя
щего страх? Вы хотите, чтобы мурашки бегали 
по всему телу, а кровь стыла в жилах? Вам не 
терпится испытать свою психику на прочность? 

Добро пожаловать в дом гениального хирурга Германа Фишера, 
который ради любви к своей пострадавшей супруги, готов на 
всё и даже больше. Чтобы спасти жену ему всегото нужен донор 
нового тела…
Грустная история, даже трагичная. Но сильная! Здесь медицина 
тесно переплетается с религией, людские пороки с божествен
ными чудесами.
Жив ли ты, если проснулся в морге? Героиня книги Вера испытала 
целый спектр эмоций, когда поняла, что находится не в мягкой 
постели, а в морге. И это было лишь начало кошмаров, что ей 
предстояло пройти. Но морг показался ей цветочками, когда она 
узнала, что её тело выбрали в качестве донора и заберут у неё 
не один орган, а жизнь… чудовищная ситуация и можно ли из 
неё выбраться? 

Получился необычный мистический триллер с элементом драмы 
и непредсказуемым финалом. Начало интригует и удивляет, каки
ето моменты вводят в ступор, чтото заставляет улыбнуться. Но 
дойдя до финала, появляется желание тут же все перечитать. 

Энди Хирш
Кошки. Научный комикс
Манн, Иванов и Фербер 2021

Кошки живут бок о бок с человеком несколько 
тысячелетий. Однако, мы много не знаем об этих 
удивительных созданиях. например, о чем они 
думают? Любят ли нас?

Узнать много новых фактов отлично помогут юморные и легкие, 
но при этом наполненные большими объемами информации 
познавательные комиксы.
Книга с красивыми картинками. В ней рассказывается, как об 
обычных кошках, их породах, строения тела и поведения, так и 
о диких кошачьих (лев, тигр и т. д.)
В этом комиксе есть рассказчик – беспризорная кошечка Фасо
линка. От нее читатель узнает, какие бывают кошки, как они 
охотятся и где живут, о генетике, естественном отборе и еще о 
многом другом.
Читать книгу действительно интересно.



9ALUTAGUSE VALLA LEHTMAI 2022

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ 
ИЗ ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ВАКЦИН
Хейди КУКК,
главный специалист Больничной кассы

 

С 1 мая в Эстонии начала действовать 
страховка по возмещению ущерба от 
вакцинации. Люди, здоровью которых 
был причинен тяжкий вред в результате 
вакцинации против Covid-19, имеют воз-
можность подать в Больничную кассу заяв-
ление на получение компенсации.

Оценку связи между причиненным 
здоровью вредом и вакцинацией прово-
дит Департамент лекарственных средств. 
Компенсация за нанесенный вакциной 
ущерб - это единовременная не облагае-
мая подоходным налогом компенсация, 
выплачиваемая лицу, здоровью которого 
был причинен серьезный вред в результате 
вакцинации против коронавируса. Ущерб 
должен длиться не менее четырех месяцев 
или заканчиваться смертью. Расстройство 
здоровья должно быть задокументировано 
врачом, а Департамент лекарственных 
средств должен установить хотя бы веро-
ятную связь между вакцинацией и вредом 
здоровью. 

Руководитель финансового отдела 
Больничной кассы Рихо Пеэк, сообщил, 
что заявление вместе с необходимыми 

документами можно подать в Больнич-
ную кассу через Портал пациента (www.
digilugu.ee), по электронной почте или 
прислать в конверте по почте. Если у чело-
века есть доступ к компьютеру, то, чтобы 
найти подходящий бланк заявления, он 
должен сначала заполнить небольшую 
анкету на сайте Больничной кассы.

«После подачи заявления Больничная 
касса сначала оценивает, соответствует ли 
заявление условиям компенсации, а затем 
направляет его в Департамент лекарствен-
ных средств, который оценивает, суще-
ствует ли связь между причинением вреда 
здоровью и вакцинацией. Суммарно обра-
ботка заявки может занять до 150 дней», 
- пояснил Пеэк. 

Серьезные расстройства здоровья 
делятся на пять категорий, каждая из 
которых имеет фиксированную страхо-
вую выплату: 

• 2000 евро в случае причинения 
вреда здоровью умеренной тяжести; 

• 10 000 евро в случае причинения 
вреда здоровью средней тяжести; 

• 25 000 евро в случае тяжкого причи-
нения вреда здоровью; 

• 50 000 евро в случае очень тяжкого 
причинения вреда здоровью; 

• 100 000 евро в случае чрезвычайно 
тяжкого причинения вреда здоро-
вью или смерти. 

В 2022 году инциденты причинения вреда 
здоровью, вызванные вакцинами против 
COVID-19, которые произошли с дека-
бря 2020 года, будут возмещены задним 
числом.

С 2023 года система компенсаций 
будет распространена на другие вакцины, 
в том числе на вакцины из плана иммуни-
зации, вакцины против гриппа, клещевого 
энцефалита и так называемые туристиче-
ские вакцины. 

В 2022 году фонд возмещения ущерба 
от вакцин будет финансироваться из госу-
дарственного бюджета. Общая запланиро-
ванная сумма компенсаций до конца года 
составляет 1 млн евро. 

Подробную информацию о страховании 
можно прочитать на сайте Больничной 
кассы:
www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus
www.haigekassa.ee/ru/cheloveku/
kompensacii-bolnichnoy-kassy/
kompensaciya-za-uscherb-ot-vakcinacii-v-
sluchae-vakcinacii

СБОР ЭТЕРНИТА
АЛУТАГУЗЕСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
СБОР ЭТЕРНИТА (ШИФЕРА) В ПЕРИОД С 6 ПО 12 ИЮНЯ 2022 ГОДА.
В течение недели у жителей волости 
Алутагузе есть внеочередная воз-
можность сдать бесплатно на пункты 
сбора в Уйкала и Торма находящийся 
в домашнем хозяйстве этернит (17 06 
05). NB! Во время периода сбора владе-
лец гражданской карточки может бес-
платно сдать 3 тонны этернита. В случае 
сдачи большего объема жителю воло-
сти придется оплатить прием этернита 
согласно действующему прейскуранту. 
Транспорт для вывоза этернита необхо-
димо организовать самому владельцу.

Пункт в Уйкала открыт по рабочим дням с 
07.00 до 19.30, в выходные и дни государ
ственных праздников — с 9.00 до 17.00.

Пункт в Торма по рабочим дням открыт с 
9.00 до 18.00, в субботу — с9.00 до 16.00, 
в воскресенье и дни государственных 
праздников пункт закрыт.

При сдаче этернита для подтверждения 
статуса жителя Алутагузеской воло
сти необходимо предъявить граждан
скую карточку волости Алутагузе и 
ИДкарту. (Работнику приемного пункта 

для контроля нужно предъявлять оба 
документа). Житель, сдающий этернит, 
должен следовать распоряжениям 
работника приемного пункта. Мало
обеспеченным и пожилым жителям, 
имеющим проблемы с транспортиров
кой этернита, следует представить в сво
бодной форме письменное заявление 
Алутагузескому волостному управлению 
с описанием причин, по которым он не 
может сам вывезти этернит, указать пред
полагаемый объем этернита в килограм
мах. Волостное управление рассмотрит 
заявление и примет соответствующее 
решение.

Своим решением №34 от 28.04.2022 
года Алутагузеское волостное собра-
ние инициировало начало разработки 
детальной планировки (ДП) недвижимо-
стей «Uuemetsa», «Järvekaldа» в деревне 
Уускюла и «Monacho».

Планируемый земельный участко охва
тывает находящиеся в деревне Уускюла 
недвижимости «Uuemetsa» (12201:001:0312) 
и «Järvekalda» (12201:001:0313), в деревне 
Куру  «Monacho» (22401:004:0202) и 
частично участок государственного шоссе 
13111 «Kauksi-Vasknarva». Граница планиру
емой территории указана в приложении к 
решению о планировке. Размер планируе
мого участка составляет около 14 гa.
Целью детальной планировки является 
создание на территории застройки с помо
щью современных архитектурных решений 
благоприятной среды для отдыха и для кру
глогодичного проживания. На земельных 
участках «Uuemetsa» и «Monacho» есть 
намерение образовать недвижимость 
для строительства около 25 жилых стро
ений и на участке кадастровой единицы 
«Järvekalda» планируется создание при
брежного кафе, шести малых домов для 
отдыха и общественного пляжа. Детальной 
планировкой предлагается внести измене
ния в генеральном плане в части расшире
ния территории компактного заселения и 
рассматривается вопрос уменьшения зоны 
запрета на строительства.
Решено не проводить стратегическую 
оценку воздействия на природу (KSH), так 
как исходя из предварительной оценки, 
проведенных экспертных оценок и точки 
зрения причастных к этому учреждений, 
планируемая деятельность не окажет 

существенного воздействия на окружа
ющую среду. Необходимость проведения 
возможных исследований выяснится в ходе 
разработки детальной планировки.
Инициатор и учредитель планировки Алу
тагузеское волостное собрание, организа
тор разработки — Алутагузеское волост
ное управление. Лицо, заинтересованное 
в разработке  фирма «Adamas Invest OÜ».
С решением об инициировании ДП и 
отказа от проведения KSH можно ознако
миться в рабочее время в здании Алута
гузеского волостного управления (Tartu 
mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald) и на 
вебстранице Алутагузеской волости 
www. alutagusevald. ee/algatatud.

***
Алутагузеское волостное собрание 
28.04.2022 года решением №35 иниции-
ровало детальную планировку недвижи-
мости «Juuse» в деревне Куру, цель кото
рой расширение зоны жилой застройки 
по Juuse tee. Планируемая территория 
охватывает земельный участок «Juuse» 
(22401:004:0768) и, частично, государ
ственное шоссе 13111 KauksiVasknarva. 
Размер планируемой территории состав
ляет около 1,5 гa. Детальной планировкой 
ставится задача разделить недвижимость 
«Juuse» на 5 участков жилищной застройки, 
на 1 транспортный участок и 1 производ
ственный (емкость для тушения пожара). 
Жилищным участкам предоставляется 
право строительства и возведения под
собных строений. Детальной планировкой 
предлагается внести изменения в гене
ральный план волости Алутагузе в части 
целеиспользования земли и расширения 
зоны компактного заселения деревни Куру.

Публичная презентация проводится с 
27.05 до 27.06.2022 года в здании Алута
гузеского волостного управления (Tartu 
mnt 56, Iisaku alevik) и на вебстранице 
волости www.alutagusevald.ee/avalikud
valjapanekud. В течение публичной пре
зентации каждый человек имеет право 
выразить свое мнение относительно 
планировки.

***
Алутагузеское волостное собрание 
28.04.2022 года решением № 36 присту-
пило к детальной планировке земельного 
надела «Laagri» в деревне Консу.

Размер планируемой территории состав
ляет около 4,6 гa, и она охватывает недви
жимости «Laagri» (22901:003:0108) и под
станции «Raketi» (22901:003:0034). Это 
территория бывшего пионерского лагеря 
«Ракета». Детальной планировкой ставится 
цель разделение недвижимости «Laagri» 
на 17 участков жилищной застройки и 
на транспортный и производственный 
участки для их обслуживания. Участкам 
жилищной застройки предоставляется 
право строительство жилья и подсобных 
строений сезонного пользования. В части 
землепользования детальная планировка 
согласуется с генеральным планом Алута
гузеской волости, но исходя из того, что 
планируемые участки, меньше разрешен
ных 1 га в зонах редкого заселения, необ
ходимы изменения в генеральном плане.
С решением Алутагузеского волост
ного собрания и действующей деталь
ной планировкой можно ознакомиться 
на вебстранице волости Алутагузе 
www. alutagusevald. ee/kehtestatud.

Марин ГРЮНИНГ, 
секретарь волостного собрания

28.04.2022

•  принято решение о начале разработки детальной планировки 
недвижимостей «Uuemetsa», «Järvekalda» в деревне Уускюла и 
«Monacho» и об отмене проведения стратегической оценки их 
воздействия на природу. Целью детальной планировки является 
создание на территории застройки с помощью современных архи
тектурных решений приятной среды для отдыха и проживания в 
течение всего года. На земельных участках «Uuemetsa» и «Monacho» 
есть намерение образовать недвижимость для строительства 
около 25 жилых строений с правом проведения строительства и 
предусмотреть прокладку необходимых коммуникаций. На терри
тории, прилегающей к берегу Чудского озера кадастровой единицы 
«Järvekalda» планируется создание прибрежного кафе, шести малых 
домов для отдыха и общественного пляжа.

• Принято решение относительно детальной планировки недвижимо
сти «Juuse» в деревне Куру. Детальной планировкой ставится целью 
разделить недвижимость «Juuse» на семь земельных участков  5 
для жилищной застройки, 1 – для транспорта и 1 производственный 
участок (емкость для пожаротушения). Участкам для жилищной 
застройки предоставляется право ведения строительства и условия 
на возведение жилья и подсобных строений. Размеры участков 
жилищной застройки в диапазоне 2000 м2 – 3268 м2. При предостав
лении права на строительство учитываются условия генерального 
плана, установленные для территорий компактного заселения, а 
полная застройка участков составляет максимально 20%. Доступ 
обеспечивается имеющейся дорогой Juuse tee и планируемым 
продолжением дороги на территории планировки.

• Принято решение относительно детальной планировки недвижи
мости «Laagri» в деревне Консу. Детальной планировкой ставится 
цель разделить недвижимость «Laagri» на 17 участков жилищной 
застройки, 3 производственных участка (подстанция, скважина и 
очистные сточных вод), 1 транспортный участок (для прокладки 
дороги внутри планируемой территории) и 1 участок общего поль
зования. Участкам жилищной застройки установлены право на 
строительство и условия для создания жилья и подсобных строений 
сезонного пользования.

• Изменены действующие правила благоустройства, которые допол
нены в части адресного обозначения улиц и строений. Согласно 
принятому постановлению:
• владелец или управляющий строением обеспечивает установку 
и наличие номерного знака на принадлежащем или управляемом 
им строении.
Волостное управление из своих средств обеспечивает установку 
знака с названием улицы в начале и в конце улиц и на перекрестках, 
установку и приобретение номерных знаков на строениях, незави
симо от их формы собственности, если в общественных интересах 
адрес изменен.
• Адресные обозначения должны быть видны с дорог обществен
ного пользования и в темное время суток. Освещенность обеспе
чивается уличным освещением и, при необходимости, подсветкой 
адресного указателя. Наличие подсветки обеспечивает владелец 
или управляющий зданием.
• требования к уточненным адресным обозначениям устанавлива
ются постановлением волостного управления.
• уточненные требования предъявляемые к адресным обозначе
ниям устанавливаются постановлением волостного управления.

• Начиная с 01.06.2022 года вступает в силу новая редакция «Закон о 
плате за парковку и об организации парковки», согласно которой 
круглогодично платными становятся большая парковка в деревне 
Каукси, парковка на земельном участке «Kaluri» в деревне Васкнарва 
и парковка «Külaplatsi» в деревне Алайыэ. Парковки у палаточного 
городка и дополнительная в деревне Каукси, парковка у шоссе Каук
сиКуру остаются сезонными, т. е. платными в период с 1 июня по 31 
августа. Размер платы за парковку одного моторного транспорта 
и его прицепа составляет 3 евро за день.

• Принято решение предоставить Алутагузескому волостному управ
лению полномочия для заключения административного договора 
с целевым учреждением «Alutagusemaa», которое от имени Алу
тагузеской волости выступает администраторомуправляющим 
организации парковок местного самоуправления.

• Принято решение изменить положение о зарплате в Алутагузеской 
волости таким образом, чтобы в случае проектов, финансируемых 
из зарубежных источников, была возможна дополнительная оплата 
в период проекта, и в этом случае не устанавливается предельная 
мера дополнительной оплаты в течение шести месяцев.

• Дано согласие на отчуждение в порядке проведения аукциона 
находящейся в собственности Алутагузеской волости в здании с 24 
квартирами 1комнатной квартирной собственности (номер реги
страционной части 3871708, кадастровая единица 81501:005:0179, 
общая площадь квартиры 30,9 м2) по адресу ул.Пикк, 218, деревня 
Тудулинна, волость Алутагузе, ИдаВирумаа. Стартовая цена квар
тирной собственности  2 500 евро (80,91 евро/м2).

• С отчетом о деятельности ЦУ «Alutaguse Hoolekeskus» выступила член 
правления Кристийна Этс, которая ознакомила с историей, нынеш
ним состоянием дел и планами на будущее попечительского центра.

• На запрос депутата волостного собрания Калле Куусика ответил 
волостной старейшина Тауно Выхмар. Депутата интересовали 
вопросы, связанные с временем работы и временем приема в 
волостных пунктах обслуживания, доступность и достоверность 
информации на домашней странице волости, качество обслужи
вания в упомянутых пунктах обслуживания.

ЗАСЕДАНИЕ 
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
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Kurtna Noortekeskuse 
kokandusringi noorte väljakutse
Aire Tasa

Tulemas oli suur reede, seega tuli noortel kokkajatel valmistada roog, mille 
üheks komponendiks pidi olema muna. Toit tuli kenasti serveerida, lisada 
juurde koostisained, mida toidu valmistamisel kasutati. Seejärel pildistada 
oma töö ja saata noorsootöötaja Mirjamile. Pildid tuli esitada 11. aprilliks. 
Tähtajaks saabunud tööd läksid hindamisele. Seda vastutusrohket tööd 
tegid väga erinevad persoonid. Oma lemmikud valis Kurtna raamatukogus 
Alutaguse Huvikeskuse raamatukogude juht Jaana, memmed käsitööringist, 
nende juhendaja ja ka tol päeval majas viibinud sotsiaaltöötaja ning Alutaguse 
Huvikeskuse juhataja Kärolin. Seejärel sõidutasin pildid töödest hindamiseks 
Kuremäe Apteegi Kohvik- Hostelisse, kus sealsed töötajad Hille ja Epp valisid 
oma lemmikud. Enda valiku tegi ka Kuremäe raamatukoguhoidja Ingrid. 
Seejärel liikusin töödega tagasi ja tegin veel peatuse Kurtna kaupluse juures, 
et seal saaks endale meelepärased tööd välja valida poemüüja Julia. Peaks 
ütlema, et žürii oli kirju. Suur, suur tänu žüriiliikmetele!

Selle tulemusel selgusid kolm parimat munaroogade valmistajat. Kaks 
poissi ja üks tüdruk: Kerto Vinkler, Aldo Valdur ja Johanna Tasa. Esikolmik sai 
praktilised auhinnad- munakeetjad. Need läksid ju teemaga hästi kokku. Kuid 
oli veel kaks erilist tööd, mis mulle silma paistsid. Nende tööde autoriteks 
olid Teisi Kivend ja Ronja Rajas. Nendele kinkisid kodukanad pühadeks 
karbi värvilisi mune. Kuid tahan öelda, et kõik osalejad olid väga, väga 
tublid. Tänukirja olid kõik osalejad auga välja teeninud. Juba seepärast, et 
nad viitsisid ja pingutasid. Tublisid osavõtjaid oli 14.

Kokandusringi hetkel küll ei toimu, kuid me hoiame meeled erksad ja 
käed töös, lootes alustada uue hooajaga septembrist.

Nii et – järgmise väljakutseni noored kokad!

Aire Valdur

Kurtna noortekeskuse nõiapidu toimus 
29. aprilli õhtupoolikul. Enne peo algust 
käisid tublid noored koos noorsootöötaja 
Mirjamiga endale grillvardaid valmistamas. 
Noored olid eelnevalt disainiringi juhendaja 
Kr ist i  Klaamaniga disaininud uhked 
nõiakostüümid, valmis olid mõeldud vahvad 
loitsud ja tantsuõpetaja Marit-Jenna Seppari käe all 
selgeks õpitud üks korralik nõiatants. Kombekohaselt süüdati lõke, sõideti 
luua seljas, visati luudadega kaugust, tantsiti nõiatantsu ja igaüks lausus oma 
nõialoitsu. Iga lausumise puhul eksisteerib aga oht, et loits lausuja enda üle 
võimust saab. Sõnad on inimesest vanemad ja võivad ka vägevamad olla. Kuigi 
volbripäeva saabumine tähistab kevade lõplikku võitu talve üle, oli ilm jahe ja 
tuuline. See aga nõidasid ei heidutanud, sest nõidade trallitamine hoidis nende 
kehad ja luuad soojad. Peanõid Mirjami tõotusega said kõik nõia kandidaadid 
ristitud nõiaks ja kaela said selle aasta nõiad ägedad luuamedalid. Kui õige 
hoog sees, tuli luudadele hääled sisse panna ja vuhh, lendama!

Emadepäeva eel Iisakus
Marika Raudsoo

Esimene kontakt elus on meie ema. Selle 
aasta maikuu 6ndal päeval sain teha oma 
emale kummarduse läheneva emadepäeva 
puhul ja tutvustada põgusalt tema poolt 
tehtut Iisaku rahvamajas. Alustuseks tuli 
lavale tantsugrupp, kelle etteaste sisu oli 
aktuaalne ja tähendusrikas. See mõtestas 
looduse nelja elementi ja inimeste mõju 
nendele. See haakus suurepäraselt minu 
arutlusega põlvkondade järjepidevusest, 
mida illustreerisid seintele kinnitatud 
Virve Orava (11.12.1930–7.06.2013) 
sugupuud, millel oli 12 põlve, suurimal 
neist üle 2000 inimese nime. Aprillis ilmus 
Iisaku muuseumi toel raamat sellest Alu-
taguse suurest kodu-uurijast. Virve kuu-
lub nende hulka, kes on traditsioonilise 
kohapärimuse kandja. Tema tuules on hea 
minna. Lahkunud inimesed on olnud meie 
jaoks mineviku vahendajad. Nad on olnud 
meie eellased, kelleta oleks ajaloomõist-
mine vaesem.

Kaheksa aastat pärast ema surma pidi 
kõik settima. Kui algul oli kaotusvalu liiga 
värske, siis aja jooksul näitas elu ise kätte, 
et tema elutööst tuleb hakata tegema kok-
kuvõtet. Võtsin käsile väikeste artiklite 
kirjutamise Virve kodukoha ajalehele, et 
nimi inimeste mälust ei kustuks. Mõistsin, 
et kaduviku teed ei tohi minna see, mis 
oli emale olnud elutegevuseks, toonud 
palju rahuldust. Olen säilitanud kirjava-
hetuse kodu- ja väliseestlastega, ajalehe-
artiklid, sugupuude koostamisega seotud 
märkmed, raamatute kirjastamisse puu-
tuva, väljakirjutused arhiividest, kõned 
ja ettekanded erinevate Narva- Jõesuu ja 
Vaivara valla kohalike sündmuste puhul. 
Virvele oli antud mõista ja hinnata iga 
sõna, mis on paberil, rääkimata oskusest 
faktid loogiliste seosteni viia. See aitaski 
ühte koondada arhiividest kogutud teabe 
nelja raamatusse. Kodukoha ajaloo ja pere-
konnaloo uurimine käis Virvel käsikäes. 
Rohke andmestikuga esimene raamat 
„Matkateed Narva lähistel ehk Vaivara 
radadel“ ilmus kirjastus Olionilt 1991. 
aastal. Sellele järgnes 1993 „Narva- Jõesuu 
kodu-uurija pilguga“ ning 1998 „Vaivara 
kodu-uurija pilguga“. Viimaseks jäi „Nar-
va-Jõesuu mu kodu“ 2003. aastal. Nende 
raamatuteta oleks raske mõista kogu koha-
likku asustuslugu. Saame teada, kuidas 

sajandite vältel oli tihenenud Vaivara 
asulastik, seega ka rahvastik, kui elujõu-
lised olid selle kandi asustanud inimesed. 
Rahvastikualane uurimistöö ongi Virve 
tugevaim ja väärtuslikum osa. Tema raa-
matud olid justkui teerajajad, esimesed 
teated ajastust, mis oli jäänud meie jaoks 
varjatuks ja avanes alles Eesti iseseisvuse 
taastamisel. Just tänu nendele raamatutele 

tärkas suurem huvi Narva-Jõesuu mine-
viku uurimiseks ja uute teemade avami-
seks. Piirialal olid rahvastiku muutused 
väga laialdased, erinevate kultuuride kok-
kupuuteks olud suuremad kui mujal, levis 
võõras mentaliteet. Eelnevalt olid ajalugu 
kirjutanud võitjad, kes tahtsid ennast selle 
kaudu põlistada. Ennesõjaaegne pikk loov 
ajajärk vaikiti maha, kõik sõjale eelnev 
oli avalikust elust ära lõigatud või moo-
nutatud. Elati aga eesti rahva põlisel alal 
ja rõhutagem – varasemalt vähese teise 
rahva kooslusega. Seda igatses Virve ka 
näidata. Hakkas sündima kodupaiga Eesti- 
keskne ajalookäsitlus. Mis aga ajendas 
sellega tegelema? Pöördeliseks hetkeks 
sai juhuslik kohtumine Alutaguse teeneka 
kodu-uurija August Martiniga. Sealt sai 
alguse sugupuu-uurimine. Martini ja Virve 
sugupuujuured olid Virumaal Udria külas. 
Virve kuulus Eesti Kodu-uurimise Seltsi 
aastast 1990 ja Eesti Genealoogia Seltsi, 
mille auliikmete nimistus on ta tänini. Ta 
on koostanud üle kaheksakümne sugupuu, 
mis on vormistatud graafiliste lehtedena. 
Kõik need inimesed on oma kodukoha 
heaks midagi teinud ja moodustavad 

tugeva elukestvuse. Rõhutan, et üle viie-
kümne lehe Vaivara põliselanikest on hoiul 
Iisaku Kihelkonnamuuseumis.

Põliselanikuks loetakse neid, kes said 
sealkandis aastaks 1835 endale perekon-
nanime. Sugupuude juurde on mõeldud ka 
sellel aastal ilmunud elulooraamat. Küllap 
peab inimene mingi küpsuseni jõudma, 
et hakata huvi tundma oma kaugete eel-
laste vastu. Mõistes, et minevik ei koosne 
ainult sellest, mida ise oleme läbi elanud, 
hakkame huvi tundma selle vastu, kes 
on meie eellased ja kust tuleme. Virve, 
kes oli jäänud 1980ndatel 55-aastaselt 
pensionile, leidis oma ajaloohuvist läh-
tuvalt väga hea ajakasutuse. Temast sai 
pühendunud ja visa arhiivis istuja. Päe-
vad olid avastustest rikkad. Iga aastaarv, 
nimi ja sõna oli täis tähendusi. Seda huvi 
oli eelnevalt süvendanud töö Narva-Jõe-
suu sanatooriumi raamatukogus, kus ta 
kohtus väga erinevate inimestega, kellel 
oli ka oma osa Virve huvide teostamisel. 
Ilmunud raamatud aitavad mäletada seda, 
mis on pöördumatult kadunud. Virve on 
avanud kõigi jaoks Narva-Jõesuu ajaloo ja 
sai ka tunnustuse osaliseks, kui nimetati 
linna esimeseks aukodanikuks. Linna-
pea Andres Noormets tõstis esile Virve 
armastust oma kodukoha vastu ja ütles 
lisaks, et kodukohauurimustes ei avaldu 
ainult asjatundlikkus, vaid ka isikupärane 
armastus oma aine vastu, mis ta raamatud 
meeldivaks lektüüriks teeb. Siinkohal pean 
ütlema, et tiraažid on ammugi läbi müü-
dud, vaid viimast jätkub veel. Ilusamini 
ei saa öelda kui Maarja Pärna sõnadega: 
„ Keha on esivanemate esimene pärandus. 
Ta mäletab ühtviisi neid, keda sa tunned 
oma esimestest sammudest peale, kui ka 
neid, kes pole muud kui näod päevapilti-
del või tegelased vanavanematelt kuuldud 
loos. Ta mäletab ka neid, kellest pole maha 
jäänud ühtegi nime ega lugu, kellest pole 
maha jäänud ühtegi käegakatsutavat asja, 
silmale nähtavat mälupidet. Ometi nad 
on igal hetkel kohal. Nendelt on päritud 
keha, milles sa igal hetkel elad. Nad on 
sind pidanud meeles, tundnud su tule-
kut ette ning sinagi tunned nad viimaks 
eneses ära.“

Tundlikud muusikapalad lõpetasid 
selle ilusa emadepäevaürituse. Klave-
rimäng jäi pikalt veel kõrvus helisema. 
Tänuga mõtlen Iisaku muuseumi töötajate 
lahkele vastuvõtule.

Puhatu Seltsi 
aprillikuu tegemised
Puhatu Selts

9. aprillil sai meie eestvedamisel Kuremäe kami-
nasaalis meisterdada ja tutvuda raamatute maail-
maga. Meisterdamise käigus valmisid väga ilusad 
pildiraamid ja laste värvitud pildid olid imelised. 
Lisaks said nii suured kui ka väiksed sõbrad sukel-
duda raamatute maailma. 

30. aprillil toimus Puhatu külaplatsil volb-
ritrall. Kohal oli väga huvitavate kostüümidega 
inimesi, kellest kõige silmapaistvam oli Kelsi, kes 
oli tehtud käpapatrulli Chase’iks. Trallil sai män-
gida erinevaid põnevaid mänge ja kuulata head 
volbrile omast muusikat. See päev oli igati tore 
ja lõbus! Aitäh kõikidele, kes leidsid aega, et olla 
meiega koos. Kohtumisteni järgmistel üritustel!

Kurtna noortekeskuse

Nõiapoiss ja nõiatüdruk,
pidasid üks õhtu pidu.

Tegid paja alla tule,
ootasid, kes külla tuleb.

Simsalabim ja hopsassaa,
tuldi ikka nõiapeole ka.

Volbripäev 1. mai. 
,,Nõidade ja 

tarkade päev". 

nõiapidu

Foto: Ene Tasa

Marika Raudsoo. 
Foto Liivi Mölder

Foto Mirja Vinkler
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VIIVI TUKKIJA

TIMO JUURSALU
spordispetsialist

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

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

Jaana Toss
Kurtna raamatukogu

Katariina Libe
OHVERDUSTE SÜGIS
Varrak 2021

10aastase Olle perekond kolib sügise 
hakul väikesesse külakesse metsade 
keskel, lootes, et rahulik keskkond 
aitab vabaneda probleemidest, mis 
linnas elamise keeruliseks tegid; 
muuhulgas ka koolikiusust tekkinud 
traumast. Loodetud rahu asemel peab 

perekond aga hakkama rinda pistma ema ränga haigusega. 
Peagi avastab Olle, et isal on tekkinud salasuhe küla raama
tukoguhoidjaga. Õige pea tekib poisil kahtlus, et raamatuko
guhoidja ei ole see, kellena ta näib. Rahvapärimuse oskuslik 
kasutamine lisab loole müstikat ja salapära, mille lummast on 
ennast raske lahti raputada. Hoolimata tõsistest teemadest 
ning rõhuvast õhustikust mõjub raamat siiski haaravalt ja 
kaasakiskuvalt. 
Teos pälvis 2021. aastal Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel 
Margus Karu SA eripreemia.
Raamatut saab laenutada Iisaku, Kiikla, Kurtna, Mäetaguse 
ja Tudulinna raamatukogudest. 

Linnar Priimägi
EESTI KEELE RUUNID: 
PAARSADA MÕISTATUST 
JA PAAR TUHAT VASTUST: 
ISEÕPIK EDASIJÕUDNUTELE
Ilmamaa 2022

„„Eesti keele ruunid“ teravdab omal moel 
keeleteadvust ja keelemälu. Võõramaa-
lased siinseid ülesandeid lahendada ei 
oska. Aga eestlased peaksid oskama küll! 

Loodetavasti pakub see raamat pinget ja lõbu, ent ka virgutab 
otsima ning omandama uusi emakeeleteadmisi.“ (Linnar Priimägi) 
Raamat sisaldab 200 eesti keele tundmisel põhinevat üles
annetmõistatust. Osad lihtsamad, teised raskemad. Osad on 
abiks kirjandusliku silmaringi laiendamisel, teised panevad 
proovile lahendaja keeletunnetuse. Mõnus õhtune ajaviide 
koos perega. 
Raamatut saab laenutada Kiikla ja Kurtna raamatukogudest.

Carl Llewellyn Weschcke
Joe H. Slate, PhD 
UUS PARATEADUS. LABORIST 
IGAPÄEVAELLU.
Suur Puu 2021

Kas olete siiani arvanud, et selgeltnä
gemise, etteteadmise, telepaatia ning 
teiste paranormaalsete võimetega 
on õnnistatud üksnes väheseid välja

valituid meie seast? Selle raamatu autorid on seisukohal, et 
paranormaalsed nähtused pole üksnes ulme ja meelepett, 
vaid nende olemasolu on kinnitanud teaduslikel alustel teos
tatud laborikatsed. Samuti väidavad nad, et neid võimeid 
saab järjekindla harjutamise tulemusena endas „üles äratada“. 
Nii suurendab lauale astetatud veekausi vaatlemine loovusega 
seotud tööde tegemist ning kokkukägardatud paberile tek
kinud joonte ja kujundite analüüsimisel saab inimese kohta 
sama palju teada, kui käejoonte lugemisel. Raamatus on järele 
proovimiseks ära toodud ka mõned harjutused. 
Lisaks eelpool nimetatutele on vaatluse all veel meelte väline 
taju, kehaväline kogemus, psühhokinees, pendeldamine, 
objektoloogia, aura, eelmiste elude mälestused jpm.
Teos on laenutusvalmis Kurtna raamatukogus.

01.06.2022 kell 18 DiscSport.ee IdaVirumaa nädalamäng VIII etapp Iisakus
02.06.2022 kell 16 Orienteerumine: Neljapäevakud 2022 Varesmetsas
08.06.2022 kell 18 DiscSport.ee IdaVirumaa nädalamäng IX etapp Pannjärvel
09.06.2022 kell 16 Orienteerumine: Neljapäevakud 2022 Kurtnas 
15.06.2022 kell 18 DiscSport.ee IdaVirumaa nädalamäng X etapp Kuremäel
18.06.2022 kell 10 IdaVirumaa Meistrivõistlused discgolfis 2022 I päev Mäetagusel
19.06.2022 kell 10 IdaVirumaa Meistrivõistlused discgolfis 2022 II päev Iisakus
22.06.2022 kell 18 DiscSport.ee IdaVirumaa nädalamäng XI etapp Pannjärve
30.06.2022 kell 18 IdaViru MV rattaorienteerumises Kurtnas
01.–03.07.2022 kell 8 Euro Tour #7 – Baltimaade meistrivõistlused discgolfis 2022 
Alutaguse Open presented by Innova Champion Discs Mäetagusel

SPORDIKALENDERDiscSport.ee Ida-Virumaa 2022 
hooaja nädalamängud algasid 
Kiiklast 
13.04 algasid DiscSport.ee IdaVirumaa 2022 
hooaja nädalamängud Kiiklas Libahundi rajal. 
Võistlus kulges küll suhteliselt tuulevaiksetes 
oludes, kuid mängule lisas põnevust kohati 
poole sääreni ulatuv lumi ning mängu lõpuosas 
hilisest kellaajast tingitud pimedus. Ära peab 
märkima Ago Sambla teise ringi Metrixi reitingu 
– soliidne 1045 punkti ning Avo Sambla poolt 
visatud holeinone teise raja korvi. Edasijõud
nute klassi esikolmik nägi seekord välja selline:

1. Ago Sambla skooriga 17
2. Egert Hütt skooriga 12
34. Jarko Kool, Üllar Rego skooriga 9

Harrastajate klassis näidati ka head mängu ning 
esikolmik sai selline:

1. Hillar Neiland skooriga 10
2.3. Sander Sepa, Joonas Sillat skooriga 7

Algajate klassis andsid seekord džentelmenid 
daamidele eesõiguse ning esikolmik selline:

1. Anu Normak skooriga 2
2. Margus Teelahk skooriga +2
34. Toomas Uustalu, Rauno Kruut skooriga +4

Nädalamängu III etapp toimus 
Mäetagusel 
DiscSport.ee IdaVirumaa 2022 hooaja nädala
mängude kolmas etapp toimus Mäetaguse 
discgolfi pargis, kus mängiti Jääkaru rada. Ka 
selle etapi võitmiseks pidi mängima üle 1000 
punktilise metrixi reitinguga ringi nagu kahel 
esimeselgi etapil. Edasijõudnute klassi esikol
mik nägi välja selline:

1.2. Taivo Valdur, Rein Viiol, tulemusega 6 
3. Vaiko Järvi, tulemusega 5 

Harrastajate klassi esikolmik:
1. Danny Rocco Anton, tulemusega +2
2.4. kohta jagasid Hillar Neiland, Sven Paist, 
Joonas Sillat, tulemusega +3 

Algajate klassi esikolmik:
1.2. Toomas Uustalu, Jussi Valdsalu, 
tulemusega +12 
3. JanMartti Jaanipere, tulemusega +13

Kaisa Kukk oli edukas 
93. Suurjooksu ümber 
Viljandi järve 12 km dis
tantsi võitis naistest Kaisa 
Kukk ajaga 00:43:09, üld
järjestuses andis see 33. 
koha.
Järvakandi terviserajal 
toimunud Eesti murd
maajooksu meistrivõist
lustel saavutas Kaisa teise 
koha naiste 4 km distant
sil ajaga 13.48. 
Tartu maastikumaratonil 
võidutses Kaisa naiste 
konkurentsis  24 k m 
distantsil (aeg 1:34.11) 
edestades Kadiliis Kuiva 
(+03.19). Kolmanda koha 
sai Maris Terno (+07.26).

RHKK noored edukad Itaalias 
Reinar Halliku Korvpallikooli U16 ja U18 poisid 
kutsuti Itaaliasse oskusi näitama.
16. aprillil mängisid mõlemad võistkonnad 
Derthona Basketi vastu ning võitsid mängud 
kindlalt (U16 9769 ja U18 6965). 19. aprillil 

toimusid mängud CUS Torino võistkondade 
vastu. U16 võitis mängu 79:70 ja U18 võistkond 
74:62. 20. aprillil alistas U18 meeskond Reale 
Mutua võistkonna 6146 ja U16 võitis 7553.

Alutaguse võrkpallis võidukas 
Esmakordselt Silla
mäel toimunud 4vs4 
võrkpalliturniiril, kus 
võistkonnas mängi
sid kaks naist ja kaks 
m e e s t ,  s a a v u t a s 
esikoha Alutaguse 
võistkond koossei
sus: Külli Stroo, Mir
jam Vinkler, Taivo Val
dur ja Toomas Stroo. 
Kõik kohtumised või
deti tulemusega 2:0.
Teiseks tuli Üleeesti 
ja kolmandaks Jõhvi 
võistkond. Mõlemad 
võistkonnad kogusid 
4 punkti, kuid oma
vahelises kolmegei
milises kohtumises 
oli võidukas Üleeesti 
ja ka üldgeimide suhe oli neil napilt parem. Nel
janda kohaga pidi leppima korraldaja Sillamäe, 
kes pidas ka ühe kolmegeimilise kohtumise. 
 

Toimus Kindrali jooks 
Sari Liikudes läbi Alutaguse 2022 alustas. Lii
kumissarja esimeseks etapiks oli 16. Kindral 
Tõnissoni jooks, kus 10 km distantsil oli kiireim 
Dmitri Aristov ajaga 0:38:43 ja 5 km distant
sil Aveli Uustalu ajaga 0:22:57. Militaarjooksu 
21,1 km distantsil oli kiireim Indrek Roos, kol
mandana lõpetas distantsil olnud ainuke kind
ral Aleksander Toots. Vanuseklasside võitjad: 
3 km 
T10  Anita Nurgamaa 
 (Iisaku Gümnaasium) 0:15:04 
P10  Aleks Nurgamaa 
 (Iisaku Gümnaasium) 0:14:04 
T13  Aleksandra Artamonova 
 (KJK ”Kalev” Sillamäe) 0:13:28 
P13  Marten Nurgamaa  
 (Alutaguse suusaklubi) 0:12:27 5 km 
N16  Herta Rajas 
 (Alutaguse Suusaklubi) 0:24:08 
Naised  Aveli Uustalu 
 (Alutaguse Suusaklubi) 0:22:57 
N40  Natalja Sazonova (Narva) 0:27:24 
N50+  Kaja Jõemets (Sparta) 0:30:11 
P16  Joonas Nurgamaa 
 (Alutaguse suusaklubi) 0:21:34 
M50+  Dmitri Aleksejev (Jõhvi vald) 0:22:41 

10 km 
Mehed  Dmitri Aristov 
  (Treeningpartner) 0:38:43 
M40   Ardo Virkebau 
  (Alutaguse suusaklubi) 0:48:04 

Militaarjooks 
Naised  Kadri Roos (Kaitseliit) 2:45:00 
N35+  Jaanika Kindlam 
  (Naiskodukaitse) 2:51:27 
Mehed  Jaanus Roos 
  (KL Tartu malev) 2:11:53 
M40   Indrek Roos (Elva malevkond)
  2:05:46 
M50+  Aleksander Toots 
  (Treeningpartner) 2:14:50

II Alutaguse tervise väljakutse 
sai läbi
Alutaguse Vallavalitsus tänab kõik osalejaid 
ja õnnitleb kõiki auhinna võitjaid. Kindlasti 
vaadake oma FitSphere äpist üle, kas olite 
loosiauhinna võitjate hulgas. Kui seekord loo
siga ei vedanud, siis tervis oligi selle väljakutse 
suurim võit. Loodame, et kõikide osalejate ter
vislik seisund paranes ja igapäevane liikumine 
jätkub ka edaspidi. Alutaguse tervise väljakutse 
toimus terve aprillikuu vältel. Väljakutse võttis 
vastu kokku 84 inimest. Üheskoos liiguti kokku 
20 558 656 sammu, mis on umbes 4 miljonit 
sammu rohkem kui I väljakutse ajal. Keskmine 
osaleja vanus oli sel korral 36 aastat. Osalenu
test 61% olid naised ning 39% mehed. Täname 
oma koostööpartnerit Mäetaguse Spad.
Loosiauhinnad võitsid:
Alutaguse sokid: Robert Targijainen, Madis 
Tõnissaar, Toomas Valdre, Henn Reiska, Merily 
Murdsalu, Egert Hütt, Raimond Reiska, Annika 
Altoja, Iren Sidorov, Martin Laanemets.
Alutaguse discgolfi ketas: Sofja Žuravljova, Allar 
Lehtlaan, Kadi Randmaa, Liina Talistu, Hardi 
Reiljan.
Alutaguse pusa: Marit Sepp, Birgit Sootalu, 
Sigrid Põdra.
Mäetaguse Spa kinkekaart: AnnLeena Miller, 
Alice Põdra, Merike Sillat, Romel Lille, Heldi Aia.
Peaauhind: Aire Õras.
Auhinnad saab kätte Mäetaguse teenindus
keskusest või suheldes spordispetsialist Timo 
Juursaluga emaili või telefoni teel. Kindlasti 
tuleb tulevikus ka sarnaseid väljakutseid. Pange 
vaim ja jalad valmis! Tervelt liikudes Alutagusel!

Maalehe Eakate Festival 2022
Maalehe Eakate Festival 2022 toimub tänavu 16. juunil Tartus 
Eesti Rahva Muuseumis. Päeva juhib Andres Dvinjaninov, 
esineb Toomas Anni. 
Osalemissoovi korral palume registreeruda 1. juuniks Asta 
Talviste telefonil 5683 8929. 

Väljasõit Luhamaale 
XXIX Seto Kuningriigi Päevale
Iisaku vanaemade klubi „Elurõõm“ korraldab 6. augustil välja
sõidu Luhamaale XXIX Seto Kuningriigi Päevale. 
Osalemissoovi korral palume registreeruda 25. juuliks Asta 
Talviste telefonil 5683 8929.

 Foto Kaisa Kuke 
erakogu

Müüa Halli Norra põdrakoera isased 
kutsikad. Sündinud 14.04.2022. 

Tel 5649 8180

Ees Külli Stroo ja 
Mirjam Vinkler. 
Taga Taivo Valdur ja 
Toomas Stroo

 Foto Aivar Oja

Foto Mirja Vinkler
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BRIT JÕEMETS 
RAIMOND MÖLDER 

• 27. mail kell 19 Kiikla rahvamajas
UKRAINA MUINASJUTTUDE ÕHTU JA RAAMATUMÄNG
Esineb folkansambel ''Perelaz''.
Ukraina muinasjutte pajatavad Käbid ja Kännud

• 28. mail kell 13 Illuka kiriku juures
JUTUPIKNIK „KUS ME KULLAD KOKKU SAAME“
Lugusid pajatab jutuvestja PIRET PÄÄR
Avatud Illuka koguduse kohvik

• 1. juunil kell 15 Mäetaguse rahvamajas
ALUTAGUSE VALLA NOORTEPÄEV
Esineb ansambel PõhjaTallinn

• 2. juunil kell 19 Iisaku rahvamajas
Dokumentaalfilm „Sellest saab meie suvi“. Pilet 5/4 €

• 5. juunil kell10.00-16.00 IISAKU KÜLALAAT 
Pilet 2/1€

•5. juunil kell 17 IISAKU LAULUVÄLJAKUL
IdaVirumaa folklooripidu KIRDE KILLAD
Esinevad maakonna folkloorrühmad
Tantsusammu aitab seada Duo Suits ja Kool
Avatud helmekeede ja roopillide valmistamise töötoad

• 8. juunil kell 10.30 (kell 10 rongkäik kooli juurest)
Iisaku lauluväljakul 
IISAKU GÜMNAASIUMI TANTSUPÄEV

• 18. juunil kell 18-24 Kauksi rannapromenaadil
SUVEALGUSPIDU
kell 18–20 tänavakorvpalliturniir
kell 18.30–19.30 välijõusaali näidistreening 
                               personaaltreeneriga
kell 20 Koit Toome kontsert
kell 21.30 Rannadisko plaate keerutab DJ ALVAR ORULA
Avatud kohvikud ja puhvetid

• 23. juunil
VÕIDUPÜHA TÄHISTAMINE ALUTAGUSE VALLAS
10.00 Pagari mälestuskivi juures
10.30 Mäetaguse kalmistul
11.00 Iisaku Alutaguse vabadusvõitlejate 
           mälestusmärgi juures
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, Catering Kene puhvet

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

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

NÄITUSED
•18. aprill –15. juuni Tiina Kriisa fotonäitus „Namiibia“ 
Alajõe Kogukonnamajas.
•Märts–mai Jõhvi Kunstikooli õpilaste tööde näitus 
Kuremäe raamatukogus, juhendaja Heli Kalle.
•Märts–mai Maiga Parksepa ümmargused heegel
datud linikud näitusel „Ainult üks pits veel!” Kuremäe 
raamatukogus.
•Aprill–mai Ain Spitzi fotonäitus „Inimese ilu. Looduse 
võlu.“ Kurtna raamatukoguseltsimajas; Karmen Kulli 
luulenäitus Mäetaguse rahvamaja triibukoridoris; Alissa 
Anissimova isikunäitus (graafika ja akrüül) Iisaku raama
tukogu trepigaleriis. 
•Mai–juuni "Soe näitus" Tatjana Ševtšenko villamaalid 
Kurtna raamatukoguseltsimajas.
•Mai–august Eesti Kunstikoolide Liidu kunstiõpetajate 
maalinäitus „Roheline järv“ Iisaku rahvamajas, Iisaku 
Kihelkonnamuuseumis ja Iisaku Kunstide Koolis
•17. juuni kell 12 näituse avamine ja Galina Borissova 
raamatu "Pintsli ja pliiatsiga" esitlus Alajõe kogukonna
majas. Näitus avatud kuni 3. juulini.
•Juuni–juuli 2022 Harrastusfotograaf Urmas Mölderi 
fotonäitus Iisaku raamatukogu trepigaleriis.

ALUTAGUSE VALLA 
KULTUURIKALENDER

*kuivasilmatest

*silmarõhu mõõtmine

*optilised päikeseprillid

Küsi pakkumist!
info@alutagusemaa.ee
Tel +372 5306 8680
FB/kauksirannahoone

PEORUUM 
meeldejäävate sündmuste 

tähistamiseks 
KAUKSI RANNAHOONES 

VAATEGA PEIPSILE
ALATES 3. JUUNIST ON 

TERRASSIKOHVIK AVATUD 10-20

PEORUUM 
meeldejäävate sündmuste 

tähistamiseks 
KAUKSI RANNAHOONES 

VAATEGA PEIPSILE

Täpsem info Alutaguse Huvikeskuse kodulehel 
www.alutagusehuvikeskus.ee või

Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus tel 336 6963 ja 5885 9979 

huvikeskus@alutagusevald.ee


