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Alutaguse 
Vallavolikogu istung
17.02.2022

Lehti Targijainen
vallasekretär

• Ida-Viru maakonna arengustrateegia hetkeseisu ning 
õiglase ülemineku fondi tutvustusega esines IVOLi aren-
dusjuht Hardi Murula, kes tegi volikogu liikmetele kokku-
võtte Ida-Virumaa arengustrateegia hetkeseisust. Samuti 
esines ettekandega rahandusministeeriumi esindaja 
Ivan Sergejev, kes tegi volikogu liikmetele kokkuvõtva 
tutvustuse õiglase ülemineku fondi kohta Ida-Virumaal.
• Kinnitati 2022. a revisjonikomisjoni tööplaan.
• Võeti vastu määrus, millega kinnitati vallavolikogu liik-
metele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maks-
mise kord. Volikogu esimehe hüvituse suurus 1800 eurot 
kuus, volikogu aseesimehe hüvitise suurus 290 eurot 
kuus, volikogu liikme tasu igal istungil osalemise eest 
120 eurot, volikogu komisjoni esimehe tasu 120 eurot 
iga tema poolt juhatatud koosoleku eest ja volikogu 
komisjoni liikme tasu 100 eurot iga komisjonis osalemise 
eest. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise 0,3 eur/km.
• Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 
21.12.2017. a otsus nr 36 „Volikogu esimehele hüvituse 
määramine“ ja  Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a 
otsus nr 37 „Volikogu aseesimehele hüvituse määramine“.
• Anti nõusolek vallale kuuluva Külaplatsi tee katastri-
üksuse ja eraomandis oleva Struuga tee 1 vahelise piiri 
muutmiseks ja valla omandis oleva kinnisasja pindala 
vähendamiseks ligikaudu 400 m² võrra. Määrati piiride 
muutmise tulemusel maakatastris registreeritud katast-
riüksustega  liidetava maa ruutmeetri hinnaks 2 eurot/
m² eest. 
• SA Alutagusemaa juhatuse liige Signe Roost andis 
ülevaate sihtasutuse tegevustest.

Sõjapõgenike
abistamine

Elanike kriisideks valmisolek 
on endiselt ebapiisav
Päästeamet

Elanike kriisivalmisoleku uuringu tulemusena on Eesti elanike teadmised hädaolukor-
dade osas veidi paranenud – seda nii teadmiste, tegevuste kui ka oskuste osas. Samas 
on aga Eesti elanikel 7-päeva kriisivarude seis veidi halvenenud. Seega võib öelda, et 
Eesti elanike valmisolek kriisideks on endiselt ebapiisav.

SÕNUMID ELANIKELE
• Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, ravimeid ja toitu ning arvesta ka kodu-

loomadega. Toitu varudes soeta toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ning mis ei 
rikne liiga kiiresti. 

• Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid, küünlad ja tikud.
• Varu koju piisav kogus sularaha. 
• Veendu, et su telefon, arvuti vm nutiseade on tugeva parooliga kaitstud. Võimalusel 

kasuta 2-astmelist autentimist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna oma isikuandmeid ja 
paroole ei telefoni ega e-kirja teel mitte kellelegi. Kui sul tekib kahtlus, siis teavita politseid. 

• Kontrolli, et sõiduautol oleks paak alati pooltäis.
• Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav raadio. Uudiseid ja 

kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost. 
• Mõtle läbi, kas Sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada ja lepi nen-

dega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate. Arvesta seejuures, et kriisi korral ei pruugi 
tavapärased sidevahendid toimida. 

• Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisemate isikute ning omavalitsuse ja riigi asja-
omastest kontaktandmetest, et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt tegutseda.

• Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral mobiiltelefoni laadida.
• Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabidas, soe tekk ja 

taskulamp.
• Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel alusta pikendamist. 
• Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus mingil põhjusel olla ei 

saa (näiteks elektrikatkestus).

Õiguskorrast Alutaguse vallas
Indrek Hindreus
piirkonnapolitseinik

Alutaguse vallas registreeriti 2021. aastal 
kokku 1020 süütegu, valdava enamuse 
sellest moodustasid väärteod. Aasta vara-
semaga võrreldes pandi toime 10 kuritegu 
rohkem, väärtegude arv aga langes 138 juh-
tumi võrra. 

Enim registreeriti isikuvastaseid-, vara-
vastaseid- ja liiklussüütegusid. Isikuvastaseid 
süütegusid pandi toime 20, neist enim muret 
tekitavamad on kehalise väärkohtlemisega 
seotud juhtumid, mida registreeriti 15 korral 
ning enamuses on seotud lähisuhtes olevate 
inimestega. Vägivald ei ole aktsepteeritav 
mitte üheski situatsioonis, seega kui mär-
kad enda ümber ebaõiglust, reageeri ise või 
teata sellest politseid hädaabinumbril 112. 
Võimalus on pöörduda ka ohvriabitöötaja 
poole ohvriabi kriisitelefonil 116 006. Hea 
meel on näha, et järjest rohkem on teatajateks 
ka naabrid, lähedased ja tuttavad. See näitab, 
et ühiskond ei aktsepteeri sellist käitumist 
ning inimesed on aina teadlikumad ja julge-
vad vägivallast teatada.

Varavastaseid süütegusid registreeriti meie 
vallas eelmisel aastal 29, see oli kaks juhtumit 

rohkem kui aasta varem. Selleks, et oma vara 
kaitsta (sh suvilates) on üks võimalustest 
hoida naabritega häid kontakte ning ka näiteks 
Naabrivalve projektiga liituda. Infot projekti 
kohta saab piirkonnapolitseinikult või veebi-
lehelt www.naabrivalve.ee. Turvalisust tagame 
kõik üheskoos ning pingutus ja pühendumine 
peab olema igaühe panus.

Liiklussüütegusid registreeriti 15, millest 
11 olid seotud joobeseisundis mootorsõiduki 
juhtimisega. Joobes juhtide arv teeb jätkuvalt 
muret, kuna nad ohustavad otseselt nii ennast 
kui ka kõikide teiste liiklejate elu ja tervist. 

Väärtegudest registreeriti valla territoo-
riumil enam liiklusseaduse, karistusseadus-
tiku ning meie piirkonna asukohast tingituna 
riigipiiri seaduse rikkumisi. Liiklusrikkumisi 
registreeriti kokku 862 korral, millest suu-
rem osa on seotud piirkiiruse ületamisega. 
Alutaguse vallas toimus möödunud aastal 19 
liiklusõnnetust ja enamikes neist said kanna-
tada inimesed. Üks inimene liiklusõnnetuse 
tagajärjel ka hukkus.

Piirkonnapolitseinik on kodanike jaoks 
olemas kõigis turvalisuse küsimustes ja kogu-
konda häirivate probleemide või murekoh-
tade tekkimisel. Oma piirkonnapolitseiniku 
poole saate pöörduda nii telefonitsi kui ka 
elektroonilisi kanaleid kasutades, samuti on 

võimalus eelneval kokkuleppel pöörduda 
Iisaku alevikus, Vilkuri 1 asuvasse jaoskonda. 
Minu kontakttelefon on 3372143 ja e-mail: 
indrek.hindreus@politsei.ee. 

Olukord maailmas on keeruline ning 
muutuv, mistõttu palun, et hoiaksime kogu-
konnana kokku, väldiksime vaenu õhutamist, 
oleksime sallivad ning abivalmid kõikide ini-
meste suhtes. 

Kõikidest ebasobilikest ning vaenu õhu-
tavatest sõnavõttudest ning sotsiaalmeedia 
postitustest ja kommentaaridest palume 
teada anda kas piirkonnapolitseinikule või 
veebikonstaablile.

Veebiturvalisust aitab luua veebikonstaa-
bel Oleg Kornõljev, kes on leitav Facebooki 
keskkonnas ning kättesaadav ka e-maili teel 
oleg.kornoljev@politsei.ee. 

TULE TURVALISUST LOOMA!
Jõhvi politseijaoskonnas abistavad polit-
seid nende igapäevatöös kokku 53 abipo-
litseinikku. Kõigil kellel on huvi ja tahtmist 
panustada kogukonna turvalisusesse ja astuda 
abipolitseinikuks, võivad ühendust võtta oma 
piirkonnapolitseinikuga või leida lisainfot 
või kandideerimistingimusi veebiaadressilt 
www. abipolitseinik.ee.

Turvalisus algab meist endist!

Alutaguse Vallavalitsus jättis 29.09.2021 korraldusega nr 467 
algatamata Vasknarva küla Muuli tee 8 kinnistu detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detail-
planeeringuala hõlmab Muuli tee 8 kinnistut ja eesmärgiks on 
hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri- ja abihoone ning 
väikesadama rajatiste ehitamiseks. KSH eelhinnangu koostamise 
käigus ei tuvastatud olulise negatiivse mõju eelduseid ja KSH 
protsessi algatamise vajadust. Kavandatava tegevuse elluviimisel 
on võimalik rakendada eelhinnangus toodud meetmeid ehk 
suuniseid veekeskkonnaga seotud aspektide, mürahäiringute 
vältimise ja kaitstavate liikide osas. Detailplaneeringu algataja, 
korraldaja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavalitsus (Tartu mnt 
56, Iisaku alevik) ja koostaja on Corson OÜ (Laki 14a, Tallinn). 
Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise kor-
raldustega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja 
valla dokumendiregistris.

Alutaguse Vallavolikogu jättis 27.01.2022 otsusega nr 24 
algatamata Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa 
kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH). Planeeritav maa-ala hõlmab Poolsaare 
(81501:005:0153) ja Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid 
ning juurdepääsutee osas Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja 
(81501:005:0060) kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on Ranna pungerja jõe äärsele alale elamupiir-
konna moodustamine ning elamumaa, sadamamaa ning 
transpordimaa (teed ja parklad) kruntide moodustamine. 
KSH eelhinnangu tulemusel jõuti järeldusele, et planeeringu 
elluviimisel ega hoonete kasutamisel ei ole põhjust eeldada 
olulist negatiivset mõju, kuid tuleb rakendada eelhinnangus 
toodud leevendusmeetmeid. Detailplaneeringu algataja ja 
kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, korraldaja Alutaguse 
Vallavalitsus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja koostaja on Wesen-
berg OÜ (info@ wesenberg. ee). Detailplaneeringu algatamise 
ja KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda Alutaguse 
Vallavalitsuses tööajal ja valla dokumendiregistris. 

Alutaguse Vallavalitsus teavitab Rannapungerja küla Jahi 
ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku 
väljapaneku ja arutelu tulemustest. Avalik väljapanek toimus 
06.12.2021-04.01.2022, mille jooksul Päästeamet, Transpordia-
met, Politsei- ja Piirivalveamet, Muinsuskaitseamet, Keskkon-
naamet ja RMK esitasid ettepanekud/arvamused. Avalik arutelu 
toimus 11.01.2022 Kauksi rannahoones. Alutaguse Vallavalitsus 
võttis 02.03.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas 
ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. Esitatud 
ettepanekute ning seisukohtadega saab tutvuda valla veebilehel 
www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. 

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse 
valla tuuleenergia eriplaneeringu asukoha 
eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja KSH välja-
töötamise kavatsuse (VTK) avalik väljapanek 
toimus 18.10.-17.12.2021. LS ja KSH VTK tut-
vustav avalik arutelu toimus 16.11.2021 Tudu-
linna kogukonnamajas. Avaliku väljapaneku ajal 
laekus kokku 13 kirja. Oma arvamuse ja ettepa-
nekud esitasid Maa-amet, Terviseamet, Rahan-
dusministeerium, Päästeamet, Kaitseminis-
teerium, Elering AS, Politsei- ja Piirivalveamet, 
Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, 
Muinsuskaitseamet, RMK, Keskkonnaamet ja 
Transpordiamet. Alutaguse Vallavalitsus võttis 
vastu seisukohad avalikul väljapanekul esita-
tud ettepanekute ja arvamuste osas. Avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 
25.01.2022 Tudulinna kogukonnamajas. Arute-
ludel oli võimalik osaleda ka veebi vahendusel. 
Arutelul anti ülevaade planeeringu eesmärgist 
menetlusetappidest, ajakavast, kaasamiskavast 
ja eriplaneeringu maa-alast ning tutvustati ava-
likustamisel oleva dokumendi sisu, avalikusta-
mise käigus laekunud arvamusi, vastuvõetud 
seisukohti ning vastati osalejate küsimustele.

Laekunud ettepanekute ja vallavalitsuse 
seisukohtadega on võimalik tutvuda Aluta-
guse valla veebilehel: www.alutagusevald.ee/
eriplaneering. Avaliku väljapaneku ja arutelu 
tulemuste alusel tehakse lähteseisukohtades 
ja KSH programmis vajalikud muudatused. 

Alutaguse Vallavalitsusel on valmisolek Ukraina põgenike vastuvõtmiseks. 
Saabujad saame majutada sotsiaalmajja, allasutuste ja koostööpartnerite 
poolt pakutud eluruumidesse, kus on ka kõik vastavad ettevalmistused 
tehtud. Samuti on valla territooriumil riigi poolt pakutavad majutuskohad.
Kui teil on muresid, küsimusi või omate infot Ukraina päritolu töötajate lähi-
kondlaste kohta, kes plaanivad põgeneda Ukrainast Eestisse ja valida peatus-
paigaks Alutaguse, palume ühendust võtta Alutaguse valla kontaktisikuga.
Vabatahtlikult saavad sõjapagulasi aidata kõik soovijad, nii ettevõtjad, kui 
üksikisikud. Isikutel, kes soovivad kaasa aidata sõjapõgenike abistamisel 
(majutus, töökohad, jne), palume endast teada anda.
Alutaguse valla kontaktisik on: 
Kairi Hõbemeri, tel 5855 2996, kairi.hobemeri@alutagusevald.ee
Palume teada anda kõikidest Alutaguse valda saabuvatest sõjapõgenikest, 
et ükski abivajaja ei jääks abita ning isikud saaksid õigesti registreeritud.

Slava Ukraini!

Detailplaneeringud

Eriplaneering

IGAÜKS SAAB AIDATA!
• Kes soovib annetada raha, saab seda teha mugavalt Punase 

Risti kodulehe kaudu: www.redcross.ee/anneta/ukraina.
• Samuti saab teha ülekande: Eesti Punane Rist MTÜ, 

EE742200001180001436.
• MTÜ Pagulasabi annetusnumbrid
 5 € - 900 3801, 10 € - 900 3802, 50 € - 900 3803
 Annetatud summad jõuavad MTÜ Pagulasabi kontole ja 
 annetada saavad kõik Elisa, Tele2 ja Telia kliendid.
• Konkreetsete majutuskohtade, reisi korraldamise või 

vabatahtlike abipakkumiste info palume kõigil abistajatel 
sisestada MTÜ Eesti Pagulasabi kodulehel olevale vormile: 
www.pagulasabi.ee/paku-abi  MTÜ Pagulasabi kontaktisik 
on Anu Viltrop (anu@pagulasabi.ee)

• Muu abi või sellega seotud küsimused, ettepanekud ja 
teave saatke palun e-posti aadressile: ukraina@sotsiaal-
kindlustusamet.ee. Sotsiaalkindlustusameti kontaktisik 
Raivo Sults (raivo.sults@sotsiaalkindlustusamet.ee).

• https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopasÜlevaade 17.02.22 
toimunud
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Kogukonnakogu vajalikkusest 
Alutaguse vallas
Ene Raudar

On äärmiselt tervitatav, et Alutaguse valla 
põhimäärus loob võimaluse luua piirkondli-
kud kogukonnakogud. See saadab positiivse 
signaali, et oleme kõik oodatud kohaliku elu 
küsimustes rohkem kaasa rääkima. Kogu-
konnakogu loomine annab suurema kind-
luse, et info keskusest kaugemal esile kerki-
vatest ja lahendust vajavatest murekohtadest 
jõuab tingimata vastava lahendajani, on see 
siis vallavalitsus, volikogu või muu ametiasu-
tus. Samuti on võimalus vallavalitsusel või ka 
volikogu saadikutel mõnes olukorras toetuda 
või siis seisukoha saamiseks pöörduda piir-
kondlike kogukonnakogude poole. 

Milline siis on kogukonnakogu roll? Valla 
põhimäärus ütleb: anda informatsiooni koha-
pealsetest vajadustest ning teha ettepanekuid 

volikogule, valitsusele ja ametiasutusele piir-
konnale olulistes küsimustes (valla arengu-
kava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamises; 
detailplaneeringute menetlemises; kohalike 
investeeringuvajaduste määramisel; kultuuri- 
ja spordisündmuste korraldamisel; piirkonnas 
tegutsevate asutuste tegevuse ümberkorraldami-
sel; sotsiaalhoolekandeliste teenuste kehtestami-
sel; muudes piirkonnale olulistes küsimustes).

Teada on, et Kiikla ja selle ümbruse rah-
vas on oma kogu juba moodustanud ning 
tööle pannud. Järgmisena oleme loomas 
kogukonnakogu Illuka piirkonnas. Tutvus-
tavaid arutelukoosolekuid on peetud kokku 
neljal korral Kurtna ja Kuremäe raamatu-
kogudes. Aktiivsemad kogukonnaliikmed 
on valmis ka infot jagama ja küsimustele 
vastama. Järgmistel koosolekutel leiame 
kogusse külade esindajad, et kogu saaks 
tööle hakata. 

NEED ON KAVAS: 
• 9. aprillil, kell 11.00 Kurtna seltsimajas 

(Kurtna, Vasavere ja Rausvere külade 
ning sealsete piirkondade elanikele). 

• 9. aprillil, kell 14.00 Illuka kooli saalis 
(Illuka, Ohakvere ning Edivere ja 
Konsu külade ja sealsete piirkondade 
elanikele). 

• 10. aprill, kell 12.00 Kuremäe raama-
tukogus (Kuremäe, Puhatu-Sootaguse, 
Kivinõmme ja Kaidma külade ja sealsete 
piirkondade elanikele).

Oma esindaja valib ka Narva jõeäärsete 
külade rahvas ( Jaama, Karoli, Permisküla 
ja Kuningaküla).

Oodatud on kõik, 
kel huvi osaleda ja kaasa rääkida. 

Aili Karukäpp
Iisaku raamatukogu

Virginie Grimaldi
VIIMANE AEG ON TÄHED UUESTI 
PÕLEMA SÜÜDATA
Varrak, 2021

Varraku ajaviiteromaani sarjas on ilmunud 
kaasaegse prantsuse kirjaniku V. Grimaldi 
romaan, kus vaatavad samadele sündmus-
tele ema Anna ja tema kaks tütart,  seits-
meteistkümne aastane Chloe ja kahetest-
kümne aastane Lily. Anna ägab töökoorma 
ja võlgade all. Tütarde jaoks jääb tal vähe 

aega. Kui ta lõpuks aru saab, et tütardel ei lähe hästi, võtab ta 
vastu hullumeelse otsuse, viia nad matkaautoga rännakule Skan-
dinaaviasse. Saab nalja ja lõpuks teada ka mineviku saladused.
Raamatut saab laenutada Iisaku, Alajõe, Mäetaguse, Kuremäe ja 
Tudulinna  raamatukogust.

Reeli Reinaus
RAHEL, ANDERS JA AJAAUGUD
Ronk Ronk, 2021

Reeli Reinausi noorteromaan jutustab 
Rahelist, kelle vanemad on otsustanud 
lahutada. Tüdruku isa on leidnud uue 
naise. Rahel on isa peale nii pahane, et 
sõidab midagi ütlemata maale vanaema 
juurde. Ta peab toime tulema oma vane-
mate lahutusega. Oma murest ta sealsete 
sõpradega rääkida ei taha ja otsustab hoo-

pis üksinda lahendada metsas asuva Nõidama koopa mõistatuse. 
Tutvudes Andersiga, kes on liiklusõnnetuse tõttu sattunud ratas-
tooli, soovib Rahel ajarännuga muuta tema saatust. Kas see ka 
õnnestub, selgub raamatu lõpus.
 Käesolev teos viib edasi kirjaniku ideed tutvustada erinevate 
loodusobjektidega seotud vanu uskumusi ning samas püüab 
lahata tänapäeva ühiskonnas ette tulevaid probleeme.
Raamatut saab laenutada Iisaku, Kuremäe ja Mäetaguse 
raamatukogust.

MÕTTEMÄNGUD KOOLILASTELE
Cum Laude, 2021

Selles aimeraamatus on 500 küsimust ja 
vastust erinevatel teemadel, mis aitavad 
mõtted liikuma panna. Raamat on mõel-
dud koolilastele, aga ka täiskasvanud või-
vad oma teadmisi kontrollida ja kes vas-
tust ei tea, saab selle teada. Tore nutivaba 
tegevus kõigile.
Raamatut saab laenutada Iisaku ja Kure-
mäe raamatukogust.

Talv ääremaal
Virve Osila
Mäetaguse alevik

Oli see alles talv! Oli see alles teede-
hooldus või -hooldamatus! Usku-
matu, et suutsime jala(meestena) 

naistena selle üle elada. Vene kirjanikud Ilf 
ja Petrov tõdesid eelmise sajandi algupoo-
lel oma raamatus, et jalakäijad on parim osa 
inimkonnast. Nojah, sajand tagasi võis see 
ju nii ollagi. Autosid oli vähe ja elu lihtne. 
Tänapäeval kantakse hoolt, et autod pää-
seksid liikuma ja jalakäijad … Noh, saagu 
hakkama, või ärgu saagu – keda huvitab! 
Suvel on Mäetaguse alevikus ja lähikonna 
teedel jalgsi liikumine lust ja lillepidu, aga 
talvel, eriti tänavusel läks asi käest. Sel tal-
vel võinuks meie mail jalakäijaile korraldada 
edasiliikumise ja püstipüsimise võistlusi. 
Osavõtjaid olnuks muidugi vähe, sest pal-
jud pelgasid toast välja tulla või tegid seda 
alles siis, kui see osutus hädavajalikuks. Sel-
liseid jõu- ja ilunumbreid pole ma kauges 
nooruseski teinud; nüüd, mil liigun vaid 
rulaatori toel, sooritasin keerde ja pöördeid, 
vahel kandsin oma neljarattalist tugivahendit 
süles (tekkis albikära antsu sündroom, et 
kord ise „hobuse“ seljas, siis jälle „hobune“ 
minu seljas). Vahel käisime koos käkas-
kaelagi; seepeale suurendas tema käginat ja 
loginat, mina oigamist ja vandumist. Peaaegu 
Bermuuda kolmnurgaks osutus marsruut 

Tamme 8-huvikeskus-kauplus; kodust väl-
judes oli alati kahtlus, et tagasi vist ei jõua.

Need, kes keskusest mitme kilomeetri 
kaugusel elavad, olid veelgi suuremas hädas. 
Kelgul või kärul kaubakoormat vedada on 
niigi raske; maanteel ähvardas aga oht auto 
alla jääda, kergteel võis käntsuli käies trauma 
saada. Tegelikult on üsna keeruline mõista, 
miks kergliiklusteed just kõige raskemini 
läbitavad on? Talv kulges nagu enamasti 
ikka; lund kord sadas ja tuiskas, siis sula-
tas, külmetas uuesti ja taas tuli sadu peale 
ning kohati muutus alevi vahel kõndimine 
mänguks, et kas läbid ellujäämiskursuse 
või ei läbi. Sahad käisid üle küll, aga need 
kas sõtkusid või silusid – päris puhtaks ei 

lükatud teid ei lumest ega lobjakast. Auto-
dele sellised teeolud muidugi sobivad; ist-
med ju vedrutatud ja talverehvid all. Inim-
keha konstruktsioon on teistsugune ja see on 
pidevas muutumises; mida vanemaks saad, 
seda vähem paindud. 

Andsin olukorrast mitmeid kordi ka 
märku – hüüdjaks hääleks see jäigi. Kuigi 
kõrgemalt poolt teatati alati info edastami-
sest haldusele, siis oli (ja on praegugi) kõige 
kurioossem see, et just halduse peakontori 
akna all on kõige käimisvõimatum teejupp. 
Paar sammu autoni saab astuda ka lumes ja 
jääs; turnides ja libisedes ning juba autosse 
jõudes kulgeb edaspidine teekond kiirelt ja 
kergelt. Jalgsi käies paraku on elu keerulisem 
ja ohtlikum.

Aga nagu laulus öeldakse, et kord iga 
pidu saab otsa, siis saab otsa ka talv. Märtsi-
päike käib kõrgelt, päevad sulatavad, ööd 
külmetavad! Emakeelepäeval „silitas“ sahk 
aleviku teed säravlibedaks, muidugi ei kadu-
nud kuhugi muhud ega lohud ega sulalume 
sopp – rulaatorit üle nende kamakate lükates 
värisevad käed jätkuvalt nagu sandil kiri-
kuväravas. Vanarahvas ütleb, et kui essusti, 
siis uuesti! Kui Taevaisa mulle veel elupäevi 
annab, eks siis uuel talvel paistab, kas mõne 
aja eest välja hüütud lause: iga inimene on 
oluline! ka tegelikkuseks osutub. Ka jalakäi-
jad on ikkagi inimesed! – mis siis, et mitte 
Tallinnast ja ei maksa. Liikumine võiks ja 
peaks olema meeeldiv ja ohutu nii rehvi-
sahistajaile kui saapatallakulutajaile. 

2023. aasta suvel toimub noorte XIII lau-
lu-ja tantsupidu „Püha on maa“, mille raa-
mes leiab aset ka rahvamuusikapidu, nimega 
„Päriselt“. Selline nimetus viitab peo üldjuhi 
Juhan Uppini sõnul rahvamuusikapeo kesk-
sele väärtusele – pärimusmuusikale, sidu-
des kokku traditsiooni ja tänapäeva noore, 
kes on muusikas leidnud olemise mõtte ja 
ühtekuuluvustunde. Juhan Uppin usub, et 
läbi heade eeskujude saab õppida ja avas-
tada, kuidas end muusika keeles oma pilliga 
vabalt, loovalt, mänguliselt ja mugavalt väl-
jendada ning kuidas rahvapärane pillimäng 
võib olla see “päris asi”, ühine keel, põnev 
maailm või lihtsalt nauditav tegevus.

Seda kõike oleme otsustanud ka siin, 
oma kodukandis teostama hakata. Ja seetõttu 

on loomisel uus muusikaline kollektiiv „Alu-
taguse Rahvamuusikud“. Paneme pillid 
hüüdma, ja südamed särisema, päriselt!

Kutsumegi üles kõiki lapsi ja noori (kes 
ei ole vanemad kui 26 aastat), kes on ka vara-
semalt mõne pilliga sõprust sobitanud ning 
kes ei pelga väikest vaeva suure rõõmu ja 
suure peo nimel – tulge ja liituge Alutaguse 
rahvamuusikutega. Peale pillimängimise 
saab laulda ka. Meie juhendajatena käisime 
rahvamuusikapeo õppeseminaril, ja uskuge 
meid, õppimisele tulevad lood on toredad ja 
kütkestavad, igati väärt jagamist. Neid ühiselt 
suurel laval koos mängida on  kindlasti väga 
elamuslik ja meeldejääv kogemus.

Oleme paindlikud ja valmis õppeprotses-
sis käima ka erinevates kohtades – koolides, 

rahvamajades jm, kui selleks vajadus on. 
Ootame proovidesse ka lapsevanemaid, kel 
huvi asja vastu. Kui leidub inimesi, kes on 
küll vanemad kui 26, kuid kelle südames on 
eriline koht rahva- või pärimusmuusikal, siis 
ootame teid väga! 

Esimene kokkusaamine on 5. aprillil 
kell 17 Iisaku Kunstide Koolis.

Põnevas ootuses
juhendajad 
Pille Nagel, 

tel 5625 3358 
pille.nagel@alutaguse.edu.ee 

ja Meeli Õunap, 
tel 5391 8946 

meeli.ounap@alutaguse.edu.ee

Alutaguse valla teenetemärgi pälvis Ülo 
Kann – Uusküla kogukonna hoidmise, 
elanikkonnale vajaliku informatsiooni 
jagamise ja abi osutamise eest.

Kogukondliku elu korraldamises on 
oluline roll külavanemal – tema on kogu-
konna eestvedaja, küla esindaja ning 
külarahva huvide eest seisja. Ülo Kann on 
olnud Uusküla külavanem 2017. aastast. 
Oma hooliva suhtumisega on ta pälvinud 

kohalike inimeste usalduse ja lugupidamise. Külavanemana on ta 
hea ja usaldusväärne partner vallavalitsusele.

Vallavolikogu liige Taavi Vogt tõdes, et Ülo on tõeline oma küla 
patrioot, kes panustab väga palju kohapealse elu edendamisse ja 
on seda teinud pikaajaliselt. Tema poole saab alati oma muredega 
pöörduda ning tema jaoks ei ole probleemi abivajajaga valla kes-
kusesse Iisakusse või kusagile kaugemalegi sõita, küsimata selle 
eest autokompensatsiooni või mingit muud abi. Ajad ja olud meie 
ümber on muutunud, kuid Ülo on jäänud sama tähelepanelikuks 
ja abivalmiks kõikide vastu. 

Alates 1994. aastast kuni pensionile siirdumiseni 2015. aastal, 
tegi Ülo piirivalvuri tööd Alajõe kordonis. Tema enda sõnul oli seal 
töötatud aeg mitmekesine ja põnev ning arendas tublisti oskust 
suhelda väga erinevate inimestega. Tunnustuse saamine oli tema 
sõnul veidi ootamatu, kuid nentis siis, et on meeldiv, kui tegemi-
si-toimetamisi tähele pannakse. 

Palju õnne!
 

Alutaguse valla 
teenetemärgi kavaler 
on ÜLO KANN
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KOOLIVAHEAEG 
NOORTEKESKUSTES
IISAKU NOORTEKESKUS
E, 25. aprill kell 14.30 Töötukassa koolitus 
(CV kirjutamine, digiallkirjastamine)
 kell 17.00 Filmiõhtu
T, 26. aprill patsipunumise töötuba
K, 27. aprill kell 14 õpilasmaleva vestlused
N, 28. aprill väljasõit AHHAA keskusesse
R, 29. aprill kell 14 Kahoot-viktoriin

MÄETAGUSE NOORTEKESKUS
E, 25. aprill kell 15 teemapäev 
 "Seikleme tubaselt"
T, 26. aprill kell 14 õpilasmaleva vestlused
K, 27. aprill kell 10.30 väljasõit Põrgupõhja
L, 30. aprill kell 13 teemapäev "Teeme ise"

KURTNA NOORTEKESKUS
E, 25. aprill väljasõit Super Skyparki ja 
teaduskeskusesse SkyLab
T, 26. aprill kell 11-14 Alutaguse
 lastekoori kokkulaulmine (Iisakus)
 kell 13 Koristustalgud 
 "Kevadele vastu"
 kell 16.30 Noortebänd
K, 27. aprill kell 13 disainipäev teemal 
 nõiakostüümid
 kell 14 lauluring
 kell 17.30 robootika
N, 28. aprill kell 14 õpilasmaleva vestlused
 kell 14.30 Mürakarude huviring
R, 29. aprill kell 12 Luudade ja
 grillvarraste meisterdamine
 kell 15 tantsuring
 kell 16 Nõiapidu

Eesti sünnipäev 
Puhatu külaplatsil
Karel Vähk

Puhatus algas Eesti sünnipäevapidu juba 
hommikul. Külavanem Kaja ja proua Rosalia 
Ilmjärv heiskasid lipu, samal ajal laulis rahvas 
Eesti hümni. Kui lipp oli heisatud, pidas küla-
vanem Kaja rahvale ühe mõnusa kõne Eestist. 
Luulet lugesid Karel, Liset, Ene ja meie küla 
sõber Monika. Kuulasime plaadilt V. Osila esi-
tuses tema enda luuletust „Eestimaa“ ja tema 
laulu „Kodupäikese all“, mida esitasid Kärolin 
ja Kristel Kruut (salvestatud 2007). Seejärel 
sai maitsta Kaja valmistatud  traditsioonilisi 
kiluvõileibu ja keha soojendamiseks oli soe 
muraka tee koos Liseti küpsetatud muffini-
tega. Vaatamata tuulisele ja külmale ilmale 
möödus hommik suurepäraselt koos toredate 
külalistega. 

Aitäh kõigile, kes selle hommikupooliku 
meiega koos veetis!

Foto Ene Tasa

Fotod: Mäetaguse Põhikool

Liisi Kauber 9.kl
Roz Mariel Spiridonova 8.kl
Aile Sarapuu 8.kl

Bukaresti lennujaama jõudsime ööl vastu laupäeva, seal ootas meid 
bussijuht, kes viis meid hotelli nimega Hotel Capitol. Meile meeldis 
seal väga – kõik oli puhas ja korralik ning vaade aknast oli imeilus. Linn 
oli väga omapärase arhitektuuriga, mis pakkus meile palju jutuainet.

Bukarestis olles külastasime erinevaid kirikuid ja ka parlamendi-
hoonet – see oli väga suursugune, uhke ja ilusa arhitektuuriga. Seal 
nägime erineva  kujundusega tube ja marmorist seinu. Pühapäeva 
hommikul käisime viimast korda linna uudistamas ja pärastlõunal 
sõitsime lennujaama teistele osalejatele vastu. Nimelt olime meie, 
eestlased, kõige varajasemad saabujad.

 Kokku osaleb projektis 6 riiki - Eesti, Rumeenia, Türgi, Holland, 
Hispaania ja Saksamaa. Igast riigist oli neli õpilast ja kaks õpetajat.

Pühapäeva õhtul olime linnas nimega Ramnicu Valcea ja meid 
ootasid seal rumeenlased, kes meid majutasid. Samal õhtul saime 
nendega ka lähemalt tuttavaks ja siis algas meie tegus nädal…

Alguses tutvustati meile lühiklippide kaudu lähemalt Rumeeniat ja 
linna, kus olime. Siis pandi meid tiimidesse – igast riigist üks õpilane ja 
kolm rumeenlast. Meile anti pilt ja meie pidime sõnastama pildil oleva 
probleemi ning pakkuma lahendusideid – see õpetas meile kriitilist 
mõtlemist. Grupitööna valmis plakat. Kogu õppetöö toimus inglise 
keeles. Oleme arvamusel, et suhtlemine sujus meil hästi, tegime ka 
edusamme oma mugavustsoonist välja astumisega. Esimese päeva 
lõpus saime proovida Rumeenia kohalikku toitu, mis oli päris huvitav.  

Eelkõige rääkisime tarbimisest, pakkusime nii koos kui ka grupiti 
lahendusi ning arutasime raiskamise teemadel. Lisaks sellele on meil 
eredalt meeles ka aaretejaht, mida korraldasid rumeenlased, see oli 
võidu peale ja kiireim tiim võitis. Käisime ka ekskursioonidel, näiteks 
Ramnicu Valcea linnavalitsuses, Ocnele Mari soolakaevanduses  ja 
Sibiu linnas. Elamusi nii meile kui ka teistele projektikaaslastele pak-
kus rohkelt retk Paltinisi mägedesse. Nimelt olid mäed kaetud lumega 
ning see vaimustas paljusid, eriti nende riikide õpilasi, kus tavapäraselt 
lund polegi. Meile eestlastele pakkusid huvi rohkem mäed ja vaade 
selle otsast, kuid ka meie mängisime lumesõda. 

Viimasel päeval käisime savitöökojas, kus üks kohalik mees voolis 
ilusaid Rumeenia traditsioonile omaseid savist kausse ja kruuse. Ta 
näitas ka ette, kuidas ta seda teeb. Meie reis lõppes ühise õhtusöögiga, 
kus tantsisime kohalike laulude järgi ja veetsime toredalt aega. 

See õppereis oli väga meeldejääv ning uusi kogemusi pakkuv. Saime 
teadmisi ületarbimise ja kriitilise mõtlemise kohta ning praktiseerisime 
inglise keelt. Lisaks leidsime palju sõpru teistsugustest kultuuridest. 

Õppereis Rumeeniasse
Mäetaguse Põhikool osaleb Euroopa Komisjoni poolt rahastatud 

Erasmus+ rahvusvahelises keskkonna ja tarbimise teemalises pro-

jektis „No waste but haste for a good fate".

Meie partneriteks on viis kooli – Rumeeniast, Saksamaalt, Madalmaa-

dest, Hispaaniast ja Türgist. Projekti eesmärgiks on suurendada noorte 

teadlikkust keskkonda kahjustavatest faktoritest ning arendada ana-

lüüsi ning kriitilise mõtlemise oskust. Kindlasti ei ole vähem tähtsad 

rahvusvahelised tutvused ning suhtlemiskogemus. Kahe aasta jooksul 

toimuvad nädalased õppimis- ja õpetamistegevused igas sihtriigis, 

kuhu saab korraga reisida neli õpilast ja kaks õpetajat. Esimene õppe-

reis toimus meil Rumeeniasse 28. jaanuar – 4. veebruar 2022 koos 

Liisi, Ilja, Aile ja Roz Marieliga. Saatvad õpetajad olid Katrin Saks ja 

Karina Palloson.

Talvine koolivaheaeg 
Mäetaguse noortekeskuses
Mäetaguse noortekeskus

Nädalat alustasime vastlapäeva tähistamisega: noored tegid lumekujusid, 
nii palju, kui see märg ja kinni vajunud lumi lubas. Teisel päeval oli pääste-
ameti päev, kus noored pidid erinevaid ülesandeid lahendama. Kolmandal 
päeval oli kaitseliidu päev, kus tutvustati nende tegemisi ja noored said 
ka ise kaasa teha. Neljapäeval käis külas „Teeme keemiat“ teadusteater, 
kus noored said keemiakatseid ja erinevate ainetega pauku teha. Reede 
oli filmipäev: sai erinevaid eesti filme ja multikaid vaadata. 

Fotod: Mäetaguse Põhikool

Fotod: Mäetaguse noortekeskus



5ALUTAGUSE VALLA LEHTMÄRTS 2022

Hiina kalendriaasta alguse karneval
Kurtna noortekeskus

7. veebruaril toimus Kurtna noortekeskuses tiigriaasta algust tähistav karneval. 
Kohale tulnud riietasid ennast erinevatesse loomamaskidesse ja -kostüü-
midesse. Toimusid mitmesugused loomadega seotud mängud tähelepanu 
ja kiiruse peale, milles oldi päris osavad. Karnevali teises pooles sai teoks 
loomakostüümide esitlus ja etteasted. Tunnustatud said kõik, kes olid tublilt 
enda etteasteteks valmistunud. Karnevalist osavõtjad jäid üritusega rahule 
ning kindlasti oli midagi huvitavat, mida kodustelegi pajatada.

Kurtna noortekeskuse ja Illuka Kooli 
ühine vastlapäev
Kirke Otti ja Helar Ekštein

1. märtsil 2022 toimus Illuka Kooli kelgumäel Kurtna noortekeskuse eestve-
damisel ja Illuka kooli õpilasesinduse abiga vastlapäeva tähistamine. Kohale 
tuli igas vanuses lapsi ja noori, kes nautisid päeva väga. 

Alustuseks räägiti sellest, miks me üldse vastlapäeva tähistame. Vastlapäev 
alanuks kuulutatud, hakkas pihta lasteaia pikima liu võistlus. Iga koolilaps 
valis endale lasteaialapse, keda ta abistas pikima liu saavutamisega. 

Sellele järgnes võistlus, kus koolilapsed olid endale ise käepärastest 
vahenditest kelgu valmistanud. Kõik, kes olid vähegi vaeva näinud, said 
preemiaks poest ostetud kelgu ja kaela puidust medali. Medali said ka need 
noored, kes teistel aladel head kohad ja ajad saavutasid. Nendeks aladeks 
olid: poest ostetud kelguga pikima liu võistlus, kepphobuse takistusrada, 
sõbra suusavõistlus ja teiselt saba ära tõmbamine. Pärast võistlusi ja mänge 
ootas kõiki osalisi soe hernesupp ja kruus teed ning maitsev vastlakukkel, 
nagu vastlapäevale kohane. 

Suur tänu kõigile kohale tulnutele! Oli väga tore päev, vaatamata keeru-
lisele olukorrale maailmas.

Kurtna noortekeskuse sünnipäev 
Johanna Tasa ja Kerto Vinkler

Kurtna noortekeskuse sünnipäevapidu toimus 23. veebruaril. Üritusel esinesid 
noored tantsude ja lauludega ning esitusele tuli ka üks noorte bändi lugu. 
Peo avalauluks esitati „Kurtna on pop". Pärast esinemist tunnustati tublisid 

noori tänukirjadega ning sel-
gusid ka kolm noorteka sära-
vat tähte, kelleks sellel aastal 
osutusid Kaisa Kivend, Johanna 
Tasa ja  Kerto Vinkler. Seejärel 
tänati koostööpartnereid ning 
vabatahtlikke abistajaid – AITÄH 
TEILE! Peol oli kaetud ka sünni-
päevalaud. Traditsioonilise tordi 
asemel sai suu magusaks teha 
suhkruvatiga. Hiljem lustisime, 
mängisime ja meie toreda küla-
lise Marita kuldsete käte abiga 
sai iga noor endale imekauni 
glitter tattoo. 

Oli üks lahe ja meeldejääv 
pidu. Kohtume taas järgmisel 
aastal! Siis on noortekeskusel 
aastaid juba 18.

Kiigelind – 10
Tantsurühm Kiigelind tähistas 5. märtsil Kiikla rahvamajas 
kontserdiga „Muinasjutt kiigelinnust“ oma 10. sünnipäeva. 

Signe Roost
SA Alutagusemaa

Märtsikuu esimene laupäev möödus 
Kauksi ja Kuru rahvale mõnusas kulge-
mises kevadpäikses. Külaseltsil on tradit-
sioon pidada vastlapäeva, mida sel aastal 
toetas imeline ilm.

Retkejuht Anne-Ly võttis rahva 
sappa ja tegi tiiru piki luidet meie oma 
rannametsas. Lumi kandis superhästi 

ning oli väga põnev võtta hetkeks aeg 
maha selles keskkonnas, mille keskel ise 
iga päev toimetame. Pealtnäha surnud 
puu osutus järsku vägagi elusaks. Erine-
vat liiki samblike kokkulugemine tekitas 
kerge hasardi. Pikad lehvivad sambla-
tuustid tüvedel pidid kuuluma päkapik-
kudele, kes peale jõule puu sisse peitu 
poevad, aga habemed välja tuulduma 
jätavad. Võimsad männijuured meenuta-
sid hiigelämblikke ja täiesti raagus põõsa 
küljest sai suhu pista kukerpuumarju. 

Rähnide elutegevuse jälgi on Kauksi 
kandis ohtralt ja nii tore oli kõike seda 
koos märgata.

Pikemad liud ja tõukekelgusõidud 
tehtud, nõudis kõht oma. Kauksi ran-
nahoone rõdul auras hernesupp ja jul-
gemad proovisid küpsetatud seajalga. 
Kuru kuklitest sai nina alla vahukoore-
vuntsid. Eestimaa looduses liikumine ja 
oma kogukonna soojus aitavad ka keeru-
listest aegadest läbi tulla. Ootame kõik 
koos kevadet. 

Vastlapäev märtsipäikses

Fotod: Ain Spitz

Fotod: Anne-Ly Feršel ja Piret TalistuFotod: Mirjam Vinkler

Näite- ja lauluring Käbid ja Kännud Simman ansambliga Tuulebant



6 ALUTAGUSE VALLA LEHT MÄRTS 2022

Так и вы теперь имеете печаль;
но Я увижу вас опять,

и возрадуется сердце ваше,
и радости вашей никто не отнимет у вас.

(Евангелие от Иоанна 16:22)

Тяжкое испытание выпало на наши души. И боль 
душевная находит физическое выражение, и хочется 

проснуться и услышать - «Все закончилось!». Вроде все 
как обычно, так же проявляются первые признаки весны, 
мы движемся по привычным маршрутам, занимаемся 
обычным делом. И все же нынешнее время совершенно 
особое.
Бесполезное занятие сейчас искать виновного, ждать 
раскаяния грешников, пытаться определить причины 
происходящего. Кто-то очень мудро, но горько заметил, 
что в случае любого конфликта первой всегда погибает 
правда. Как ее теперь обрести? - вопрос вопросов.
Наступит время — и ясно увидим мы пружины нынеш-
него действа, может явственно предстанут пред нами 
и те, кто стал инициатором нынешнего бедствия, и 
события откроются совсем с неожиданной стороны. 
Но — все это когда-то потом. Что нам-то делать в сло-
жившейся обстановке?
Сейчас в наших силах лишь не дать ожесточиться душам, 
не сделать врагом другого человека только потому, что 
он говорит на другом языке и по-другому молится Богу. 
Да, легко говорить, что все когда-то будет хорошо, 
однако у нас и нет другого выхода. Наступит мир, не 
может быть иначе, не хочется верить в другое. Однако 
если души наши будут истерзаны злобой - сумеем ли мы 
радоваться наступившему миру?

… И РАДОСТИ 
ВАШЕЙ НИКТО НЕ 
ОТНИМЕТ У ВАС
Николай ПАВЛЕНКО,
переводчик, литератор, 
«продукт» четырех разных наций 

Я ВАМ ПИШУ …

Лехти ТАРГИЯЙНЕН, 
волостной секретарь 

17.02.2022 
• Харди Мурула, руководитель по развитию ИВСС, ознако-

мил депутатов волостного собрания с нынешним состоя-
нием стратегии развития уезда Ида-Вирумаа и с фондом 
справедливого перехода. С обобщенным докладом также 
выступил представитель Министерства финансов Иван 
Сергеев, который ознакомил депутатов с фондом спра-
ведливого перехода, касающегося Ида-Вирумаа.

• Утвержден рабочий план ревизионной комиссии на 2022 
год.

• Принято постановление, которым установлен порядок 
назначения оплаты и компенсаций депутатам и членам 
комиссий волостного собрания. Размер компенсации 
председателю волостного собрания составляет 1800 евро 
в месяц, заместителю председателя - 290 евро в месяц, 
депутатам волостного собрания за каждое заседание - 120 
евро, председателю комиссии за каждое проведенное 
им заседание - 120 евро, членам комиссии за участие в 
заседании - 100 евро. Размер компенсации за использо-
вание личного транспорта - 0,3 евро/км.

• Признать недействительными решения Алутагузеского 
волостного собрания от 21.12.2017 года № 36 «Назначение 
компенсации председателю волостного собрания» и №37 
«Назначение компенсации заместителю председателя 
волостного собрания».

• Дано согласие на изменение границы между принадле-
жащей волости кадастровой единицей «Külaplatsi tee» 
и находящейся в частной собственности «Struuga tee 
1» с тем, чтобы уменьшить площадь муниципальной 
недвижимости на 400 м2. В результате изменения гра-
ниц недвижимостей, зарегистрированных в земельном 
кадастре, назначить цену присоединяемой территории 
по 2 евро/м2.

• Член правления целевого учреждения (ЦУ) «Alutagusemaa» 
Сигне Роост представила отчет о деятельности ЦУ.

ЗАСЕДАНИЕ 
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ

Эне РАУДАР 

Можно только приветствовать: Устав 
волости Алутагузе позволяет создание 
региональных общинных Советов. Это 
положительный сигнал того, что нам пре-
доставляется долгожданная возможность 
внести свой вклад в вопросах организации 
местной жизни. Создание представитель-
ских общинных Советов придает большую 
уверенность в том, что возникающие далеко 
от центра вопросы и проблемы непременно 
дойдут до точки их разрешения, будь то 
волостное собрание, управление или иное 
официальное учреждение. Это также дает 
возможность волостному управлению или 
депутатам волостного собрания, обратив-
шись к общине, получить ясность в неко-
торых ситуациях или выработать позицию 
при решении вопросов жизни общин в 
регионах.

Какова же роль Общинного Совета? 
Волостной Устав говорит об этом так: 
«Предоставлять информацию о местных 
нуждах и вносить по важным вопросам 
(программа развития волости; разработка 
бюджетной стратегии и бюджета; делопро-
изводство детальных планировок; опреде-
ление потребностей местных инвестиций; 
организация культурных и спортивных 
мероприятий; реорганизация деятельности 
региональных учреждений; введение социаль-
но-попечительских услуг; другие важные для 
региона вопросы) предложения волостному 
собранию и управлению, официальным орга-
нам региона.

Известно, что в Кийкла и ее окрестно-
стях такой Совет уже создан и приступил 
к работе. Следующим мы приступим к соз-
данию такого Совета в регионе Иллука. 
Ознакомительные мероприятия на эту 
тему проведены в библиотеках Куртна и 
Куремяэ. Активные члены Совета готовы 

распространять информацию и отвечать 
на вопросы. На последующих собраниях 
мы определим представителей деревенских 
общин, чтобы Совет приступил к работе.

СОБРАНИЯ СОСТОЯТСЯ:
9 апреля в 11.00 в клубе Куртна (с уча-
стием представителей региона деревень 
Куртна, Вазавере и Раусвере)
9 апреля в 14.00 в зале школы Иллука (с 
участием представителей региона деревень 
Иллука, Охаквере, Эдивере, Консу)
10 апреля в 12.00 в библиотеке Куремяэ (с 
участием представителей региона деревень 
Куремяэ, Пухату-Соотагузе, Кивинымме 
и Кайдма).
Своего представителя избирает и народ из 
деревень Принаровья (Яама, Кароли, Пер-
мискюла и Кунингакюла).

Приглашаются все, кому это интересно 
и есть что сказать.

Волостное управление Алутагузе готово к приему 
беженцев из Украины. Прибывших мы можем 
разместить в доме социальной опеки, в жилых 
помещениях, предложенных подведомственными 
организациями и партнерами по сотрудничеству, 
которые все соответствующие приготовления 
проделали. На территории волости также имеются 
жилые помещения, предложенные государством.

В случае проблем, вопросов или наличия информации 
о близких людях работников украинского происхождения, 
планирующих выехать из Украины в Эстонию и выбрать 
местом обитания волость Алутагузе, то просим вас 
связаться с контактными лицам в Алутагузеской волости.

Добровольную помощь беженцам войны могут 
оказывать все желающие, как предприятия, так и частные 
лица. Лиц, желающих помочь беженцам войны (ночлег, 
трудоустройство и т.д), просим дать о себе знать.

В волости Алутагузе контактным лицом является 
Кайри Хыбемери, телефон 5855 2996,  kairi.hobemeri@
alutagusevald.ee

Просим сообщать о всех беженцах, прибывающих 
в волость Алутагузе с тем, чтобы ни один человек не 
остался без помощи и все лица были бы правильно 
зарегистрированы.

Сил всем нам!
Слава Украине!

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ!
Перечислить деньги на благотворительность можно просто через 
страницу Красного Креста: www.redcross.ee/anneta/ukraina.
• Также можно произвести банковсие перечисления: Eesti Punane 

Rist MTÜ, EE742200001180001436.
• Денежную помощь можно оказать, позвонив по следующим 

телефонным номерам MTÜ Pagulasabi:
 5 € - 900 3801, 10 € - 900 3802,50 € - 900 3803
 Суммы пожертвований поступают на счет MTÜ Pagulasabi, 
 пожертвования могут производить все клиенты Elisa, Tele2 
 и Telia.
• Иноформацию о конкретных местах ночлега, организации пере-

движения или добровольной помощи просим разместить по 
форме, имеющейся на домашней странице MTÜ Eesti Pagulasabi: 
www.pagulasabi.ee/paku-abi  MTÜ Pagulasabi контактное лицо 
— Ану Вилтроп (anu@pagulasabi.ee)

• Информацию о прочей помощи, предложениях и прочих соот-
ветствующих вопросах просим отправлять по адресу э-по-
чты: ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee. Контактным лицом в 
Департаменте социального страхования является Райво Сультс 
(raivo. sults@sotsiaalkindlustusamet.ee).

• https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ВОЙНЫ

О ВАЖНОСТИ ОБЩИННОГО СОВЕТА 
ДЛЯ ВОЛОСТИ АЛУТАГУЗЕ
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ENDEL ANVELDT
HELDUR PAATE

LIIDI PALM
ALEXANDRA SMIRNOVA

ALIMPIADA KIVITOA
ALEKSANDR ŠUMSKI

VELDA KETS

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JA 
NARVA KARIKAVÕISTLUSED
Esmakordselt Eesti taekwondo ajaloos toimusid 
26. veebruaril Narva linnas Eesti meistrivõistlu-
sed ja Narva karikavõistlused. Avamisel pida-
sid piduliku kõne mõlema võistluse korraldus-
toimkonna esimees ja KWON klubi juht Nikolay 
Grinin, Narva linna volikogu esimees Vladimir 
Žavoronkov. Võitluse avas Eesti Taekwondo Liidu 
president Mihhail Kõlvart.
Alutaguse valla sportlaste tulemused Eesti 
meistrivõistlustelt:
Stepan Maksimov -1 koht, kategoorias: Cadets 
10-11. Male, -37kg. A Division.
Ivan Kisseljov -1 koht, kategoorias: Juniors 
14-15. Male, +70kg. A Division.
Ilja Kisseljov -3 koht, kategoorias: Juniors 14-15. 
Male, +70kg. A Division.
Alutaguse valla sportlaste tulemused Narva 
Karikalt:
2. koht Stepan Ivanov. Kategooria: Children 8-9, 
male, -40kg, A Division.
1. koht Stepan Ivanov. Kategooria: Pattern,
Children 8-9, male, A Division (8-7gyp).

JANEK VÕÕBUS –
EESTI MEISTER DISCGOLFIS!
25.-27. veebruaril toimusid Eesti Talvised Meistri-
võistlused discgolfis. toimusid Eesti Talvised 
Meistrivõistlused discgolfis. Võistlused toimu-
sid Pärnumaa discgolfiparkides Jõulumäel ja 
Jõekäärus. Kohal oli üheksa Alutaguse Eagle 
liiget. Parimad tulemused tulid seenior divis-
jonidest, MP50 võitjaks krooniti Janek Võõbus. 
Koondtulemus +10 oli koguni 13 viset parem, 
kui teine/kolmas koht! Vägev töö Janek!

Ago Sambla debüüt MP50 divisjonis päädis 
9. kohaga ja Margus Teelahk saavutas12. koha.

MP60 divisjonis tegi debüüdi Hillar Neiland, 
olles kõikidel päevadel kergelt medalikonku-
rentsis, kuid seekord jäi siiski kuus viset medalist 
puudu. Tulemuseks tubli 4. koht.

MP40 divisjonis oli võistlemas Raimond 
Reiska. 45 võistleja seas 27. koht tulemusega 
+24. MJ18 divisjonis oli Egert Hütt enne finaal-
ringi kindlalt suurepärasel teisel kohal. Kah-
juks viimane ring ebaõnnestus täielikult ning 
koondtulemus +15 jättis poisi viie viske võrra 
medalikohast ilma, tulemuseks jäi 5. koht. San-
der Filippov jättis oma võistluse peale ebaõn-
nestunud esimest ringi katki. Amatöör (MA3) 
divisjonis saavutas 47. koha Marek Mihhailov 
(+20). Võistlejaid oli kokku 73. Openis, kus osales 
kokku 77 võistlejat, oli meid esindamas Rainer 
Heinsar, kes saavutas 63. koha tulemusega +23. 
Eesti meistriks tuli Rasmus Metsamaa (-14). Tule-
mused: www.pdga.com/tour/event/57132

ALUTAGUSE VÕRKPALLINAISKOND 
PÄÄSES EDASI
Rahvaliiga finaalturniirile pääsemise esimeses 
ringis kohtus Alutaguse naiskond Sandpiti võist-
konnaga ja võitis tulemusega 3:0 (25:21; 25:21; 
25:16). Nüüd peab ta Otepää VK järgmise ringi 
esimese kohtumise kodus. 

Naised II tugevusgrupp – esimeses ringis 
mängitakse üks mäng “puul” ülemisel real asuva 
võistkonna kodusaalis. Võitja liigub edasi järg-
misesse ringi, kus mängitakse veerandfinaalides 
kaks mängu ja vajadusel kuldse geimi. Esimene 
mäng toimub “puu” alumisel real oleva võist-
konna juures ning teine mäng ja vajadusel 
kuldne geim “puu” ülemisel real oleva võist-
konna kodusaalis. Tähtajad: I ring kuni 13.03, 
II ring kuni 27.03 ja III ring kuni 10.04. Alagrupi 
lõpetas Alutaguse teisena, kaotades mõlemad 
kohtumised SK Torma Spordile.

27.02.2022 TOIMUS ALEXELA 
NOORTE SUUSASARJA IV ETAPP 
TAMSALUS
Seekord oli kavas suusakross. Alutaguse Suusa-
klubi sportlaseid oli võistlustules 23.

Tulemused:
N11  Ronja Rajas 13. koht
M12  Andrias Rääst 1. koht
M12  Marten Nurgamaa 2. koht
N12  Anette Kivimägi 2. koht
M13  Kaarel Karp 17. koht
N13  Anette Ahu 1. koht
N13  Mirta Rajas 5. koht
M16  Joonas Nurgamaa 4. koht
M16  Karel Vähk 23. koht
M16  Laur Palmet 31. koht
N16  Herta Rajas 6. koht
N20  Liset Vähk 9. koht

AVELI UUSTALU SAAVUTAS U23 
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTEL 
16. KOHA
Aveli saavutas U23 MMil vabatehnika sprindis 
suurepärase 16. koha. Eelsõidus suutis ta välja 
sõita 28. koha. Veerandfinaalis oli ta enda sõidus 
kolmas. Eraldistardist klassika distantsil 10 km 
rajal saavutas ta 48. koha.

AVELI UUSTALU ESINDAS EESTIT 
PEKINGI OLÜMPIAMÄNGUDEL
Aveli osales käesoleva aasta veebruaris oma 
esimestel taliolümpiamängudel Pekingis. Lisaks 
oli Alutaguse vallast kaasas Eesti murdmaa 
hooldetiimi liikmena Timo Juursalu.

Avastardi tegi Aveli vabatehnika sprindis, 
kus ta saavutas 64. koha kaotusega võitjale 
28,07 sekundit. Klassika 10 km distantsil saa-
vutas Aveli 80. koha, kaotus võitjale 7 minutit 
39 sekundit. 

Eesti naiskond koosseisus Kaidy Kaasiku, 
Mariel Merlii Pulles, Keidy Kaasiku ja Aveli 
Uustalu saavutas 18 naiskonna seas 16. koha, 
kaotust võitjatele oli veidi üle seitsme ja poole 
minuti.

EESTI NOORTE JA JUUNIORIDE 
MURDMAASUUSATAMISE 
MEISTRIVÕISTLUSED
12.-13. märtsil toimusid Lähtes Eesti noorte 
ja juunioride murdmaasuusatamise meistri-
võistlused teatesõitudes ja ühisstardist klassika 
distantsidel.
12. märtsil sõidetud teatesõidus tuli üks kuld-
medal Alutaguse Suusaklubile, kui N16 klassis 
võitsid Keitlyn Kuningas, Anette Ahu, Herta 
Rajas.

N14 Anette Kivimägi, Mirta Rajas, Mirell 
Kuningas – 5. koht
M14 Andrias Rääst, Marten Nurgamaa, 
Kaarel Karp – 6. koht
M16 Joonas Nurgamaa, Andero Virkebau, 
Karel Vähk – 4. koht
N20 Liset Vähk, Sofia Yatsunyk, Keili Karu 
– 7. koht
M20 Leivo Luha, Gregory Johan Lizdenis, 
Laur Palmet – 10. koht

13. märtsil toimusid aga ühisstartidest klassika 
pikemad distantsid, kus parimad Alutaguse val-
last pärit Alutaguse Suusaklubi suusatajad olid:

N14  Anette Ahu 5. koht.
N14  Mirta Rajas 6. koht
N14  Anette Kivimägi 15. koht
M14  Andrias Rääst 13. koht
M14  Marten Nurgamaa 21. koht
N16  Herta Rajas 5. koht
M16  Joonas Nurgamaa 14. koht

M16  Karel Vähk 21. koht
M16  Laur Palmet 27. koht
N20 Liset Vähk 9. koht

LÕPPES SELLE HOOAJA 
PANNJÄRVE SUUSASARI
Pannjärve suusasarja 3. etapi 6 km kiiremad 
olid Grigori Fominykh Äkke Suusaklubist ja 
Liset Vähk Alutaguse Suusaklubist; 3 km kii-
remad olid Arseni Pustošnyy Äkke Suusaklu-
bist ja Herta Rajas Alutaguse Suusaklubist; 2 
km kiiremad Timur Kukula Äkke Suusaklubist 
ja Anette Ahu Alutaguse Suusaklubist; 1 km 
kiiremad Polina Petrauskaite ja Artur Smirnov 
Äkke Suusaklubist.
Vanuseklasside võitjad:
1 km

U10 Polina Petrauskaite ja Artur Smirnov 
(Äkke Suusaklubi)

2 km
U12 Marten Virkebau (Alutaguse Suu-
saklubi/JõhviSK) ja Anette Kivimägi (Alu-
taguse Suusaklubi)
U14 Timur Kukula (Äkke Suusaklubi) ja 
Anette Ahu (Alutaguse Suusaklubi)
M60+ Vjatseslav Umrihhin (Firn)

3 km
U16 Arseni Pustošnyy (Äkke Suusaklubi) ja 
Herta Rajas (Alutaguse Suusaklubi)
M50+ Sergei Jurlov (Äkke)

6 km
N Liset Vähk (Alutaguse Suusaklubi/Jõhvi 
SK)
N40 Aljona Jagudina (Äkke Suusaklubi)
M Grigori Fominykh (Äkke Suusaklubi)
M40 Ardo Virkebau (Alutaguse Suusaklubi)

14. EESTIMAA TALIMÄNGUDEL 
SAAVUTAS ALUTAGUSE VALD 
NELJANDA KOHA
4.-6 märtsini Ida-Virumaal toimunud Eestimaa 
talimängudel osales paarikümnel alal üle 2300 
sportlase. 14. korda toimunud Eestimaa tali-
mängude korraldajatele oli väljakutseks see, et 
võistluspaigad olid mööda Ida-Virumaad laiali.

Korraldajate sõnul on mängude ajakava 
spordialade üldvõistluskalendritega ühitamine 
keeruline, kuid rõõmustav on, et alaliidud on 
aina rohkem talimängudega arvestama haka-
nud. "Eks ongi raske, kuid meil on olemas kolm 
päeva. Kuna me aegu eriti muuta ei saa, siis 
loomulikult ta konkureerib teiste võistlustega." 
tõdes talimängude peakoordinaator Tarmo Volt.

Võistlustel osalesid ka olümpialased. Nii olid 
naiste 5 kilomeetri suusatamises pjedestaalil 
vaid Pekingis võistelnud neiud: 1. Keidy Kaa-
siku, 2. Aveli Uustalu, 3. Kaidy Kaasiku. Neist 
Kaasikud esindasid Järvamaad ja Järva valda 
ning Uustalu tõi punkte Ida-Virumaale ja Alu-
taguse vallale.

Talimängud võitis suurtest maakondadest 
Harjumaa ja väikestest Jõgevamaa. Omavalit-
sustest olid edukamad Rae ja Kiili vald ning 
Rakvere linn.

Alutaguse vald saavutas väikeste valdade 
seas 210,5 punktiga 4. koha. Parimad punktid 
saime suusatamisest, kus saavutasime kõikide 
valdade arvestuses 4. koha. Kairi Hõbemeri esin-
das vallajuhina Alutagust ja tõi 7. koha punktid. 
Naiste korvpallis saavutasime 8. koha. Arvesse 
läks lisaks suusatamisele veel viis parimat ala. 
Mäesuusatamises 16. koht, kabes 17. koht ja 
meeste korvpalli võistkonna jagatud 17.-22. 
koht. Lisaks olime ujumises veel 20. kohal.

Seekord jäi vald esindamata males ja 
lauatennises.

Nüüd toonela radadel astub su jalg,
väsis su süda ja otsa sai ramm ...

Mälestame kauaaegset 
seltsingu liiget

HARRY KARTAUD
Südamlik kaastunne 

poegade peredele ja lähedastele.

„Sügiskulla“ pere

TIMO JUURSALU
spordispetsialistSPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// 

Уровень готовности 
жителей к кризисным 
ситуациям всё ещё 
низкий
Департамент спасательной службы

Исследование готовности к кризисным ситуациям 
показал, что осведомлённость жителей Эстонии о 
чрезвычайных ситуациях немного улучшилась – они 
владеют информацией и знают, как действовать в 
случае ЧП. При этом отношение к необходимости 
иметь дома недельный запас вещей и продуктов 
ухудшилось. Поэтому можно сказать, что готовность 
жителей к кризисным ситуациям всё ещё на недоста-
точно хорошем уровне.  

СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

• Запаситесь достаточным количеством воды, 
лекарств и едой, исходя из того, сколько в семье 
человек, учитывая также и животных. Запасаясь 
едой, покупайте те продукты, которые едите 
обычно и которые не портятся быстро.

• Приобретите карманный фонарик или лампу на 
батарейках, а также батарейки, свечи и спички. 

• Дома должны быть наличные деньги. 

• Убедитесь, что ваш телефон, компьютер или дру-
гое смарт-устройство защищено паролем. При 
возможности используйте двойную аутентифи-
кацию. Не открывайте подозрительные ссылки и не 
давайте никому свои личные данные и пароли ни 
по телефону, ни по э-мейлу. Если у вас появились 
подозрения, что вас хотят обмануть, то обратитесь 
в полицию. 

• Проверьте, чтобы бак вашей машины всегда был 
наполнен более, чем на половину. 

• Приобретите себе радио, работающее на батарей-
ках, динамо-машине или на солнечных батареях. 
Новости и информацию о кризисной ситуации 
можно услышать также и по радио в машине. 

• Продумайте, будут ли ваши близкие или знакомые 
нуждаться в помощи по время кризисной ситуации, 
и договоритесь с ними о том, как будете действо-
вать и как друг с другом свяжетесь. Учитывайте 
также, что во время ЧП привычные средства связи 
могут не работать. 

• Составьте список контактов своих соседей, важ-
ных для вас людей, местного самоуправления и 
необходимых государственных ведомств, чтобы 
в случае кризисной ситуации можно было быстро 
действовать. 

• Всегда держите портативные устройства зарядки 
заряженными, чтобы в любой ситуации можно 
было зарядить мобильный телефон. 

• При возможности храните в машине зарядное 
устройство для телефона, дорожный атлас, лопату 
для снега, тёплое одеяло и карманный фонарик. 

• Проверьте действие вашей ID-карты и карты ваших 
близких, при необходимости продлите срок её 
действия. 

• Продумайте, куда и к кому вы сможете поехать, 
если в вашем доме нельзя будет остаться (напри-
мер, в случае отключения электричества). 

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
Тимо ЮУРСАЛУ,
специалист по спорту

• 24.03.2022 Ийзаку – баскетбол: Саку I лига - 
Reinar Halliku Korvpallikool(RHKK) /Ийзакуская 
гимназия против TSA «Kalev».

• 26.03.2022 Паннъярве – молодежная лыжная 
серия «Alexela» 2022 года, V этап. Лыжный 
кросс.

• 26.03.2022 Баскетбол: RHKK EMV U16 этап.
• 27.03.2022 Паннъярве – Первенство Эстонии 

2022. Лыжный кросс.
• 27.03.2022 Ийзаку – Баскетбол: RHKK U18 этап.
• 13.04.2022 Кийкла – DiscSport.ee Игровая 

неделя Ида-Вирумаа, I этап. Диск-гольф.
• 27.04.2022 Мяэтагузе – DiscSport.ee Игровая 

неделя Ида-Вирумаа, III этап. Диск-гольф.
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• 27. märtsil kell 12 Iisaku rahvamajas
MÄLUMÄNG

• 31. märtsil kell 19 Iisaku rahvamajas
DOKUMENTAALFILM „Kaks tundi õnneni“
Pilet 5/4€

• 31. märtsil kell 14 Alajõe kogukonnamajas
NIKOLAI PAVLENKO humoorika kogumiku esitlus 

• 9. aprillil kell 11 Pagari seltsimajas
PEREPÄEV „Kevade ootuses“
Meisterdame, mängime ja küpsetame üheskoos pannkooke.
Raamatukogus pooltund raamatuga. Hea lasteraamat 2021

• 9. aprillil kell 11 Kuremäe raamatukogu kaminasaalis
MEISTERDAMISHOMMIK ja sukeldumine raamatute maailma

• 13. aprillil kell 13 Tudulinna raamatukogus MADE 
BALBATI NÄITUSE AVAMINE

• 15. aprillil kell 10-13 Iisaku rahvamajas
IISAKU LIHAVÕTTETURG. Kauplejaks registreerimine:
www.elulaadikoda.ee või tel 56233256

• 18. aprillil kell 19 Iisaku rahvamajas
VANA BASKINI TEATRI ETENDUS „Professor sai värske õhu  
mürgituse“ Pilet 22/20€, müügil Iisaku rahvamajas, Pileti-
maailmas ja Piletilevis

• 21. aprillil kell 18 Mäetaguse rahvamajas
MÄETAGUSE MÄLUMÄNGU 19. HOOAJA V VOOR
Uutel võistkondadel palume registreerida hiljemalt 
20. aprilliks huvikeskus@alutagusevald.ee või 336 6963

• 30. aprillil kell 15 Puhatu külaplatsil
VOLBRITRALL
Tule võimalusel kostüümis, sest valitakse välja parim 
kostüüm.

NÄITUSED
•Märts 2022 Ain Spitz fotonäitus “Looduse võlu” 
Mäetaguse rahvamaja triibukoridoris.
•Märts 2022 Hille Väljaotsa teemanttikandis tööde näi-
tus-müük Kuremäe raamatukogus.
•Märts 2022 – Marko Mõru fotonäitus „Keenia“ Iisaku raa-
matukogu trepigaleriis.
•Märts 2022 Alissa Anissimova isikunäitus Tudulinna kogu-
konnamaja saalis.
•Märts 2022 Jõhvi Kunstikooli õpilaste tööde näitus. Juhen-
daja Heli Kalle Kuremäe raamatukogus.
•Märts 2022 Ümmargused heegeldatud linikud „Ainult 
üks pits veel!” Maiga Parksepp Kuremäe raamatukogus.
•Märts – aprill 2022 Iisaku Kunstide Kooli kunstiklassi loo-
duspraktika tööde näitus Pagari seltsimajas.
•Märts-aprill 2022 Esemenäitus Kaisukarud ja muud mõm-
mikud Iisaku raamatukogus.
•Märts 2022 Karmen Kulli luulenäitus Kurtna raamatukogus.
•Aprill-mai 2022 Made Balbati joonistuste näitus Tudulinna 
kogukonnamaja/raamatukogus.
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Täpsem info www.alutagusehuvikeskus.ee või valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender. 
Alutaguse Huvikeskus tel 336 6963 / 5885 9979 huvikeskus@alutagusevald.ee
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Rakendame sündmustel hetkel kehtivaid piiranguid, rohkem infot 
leiab www.kriis.ee

Seoses COVID-19 viiruse levikuga riigis on võimalikud muutused 
kultuurikalendris, palun jälgida reklaame!

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

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

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

K U U LU T USED

Teostame 
sise- ja välistöid, terrassid, 

septikute paigaldus. 
Tel 5627 6785 

tiidukuldkaedou@gmail.com

Külastame Iisaku apteeki tihedalt. Seetõttu soovime 
avaldada südamliku tänu Anule ja Jaagule, kes on 
alati valmis nõu ja jõuga aitama. Nende lahke olek 
on ise juba osake ravist. Olge meie jaoks ikka olemas!
Tänama peab ka lumelükkajaid, kes sellele suurele 
lumele vastu pidasid ja hoidsid meie teed avatud. 

Olge terved!
Perekond Jõgimaa Tärivere külast

MARIBEL MARKOV  

Veebruaris kuulutas Iisaku 
lasteaed Kurekell välja fotojahi 

„MINU KODU“.
Täname kõiki fotojahist 

osavõtnud lapsi ja peresid! 

Kõik saadetud fotod on leitavad 
Iisaku lasteaia kodulehel.

Luulekevad 2022
 

Ootame kõigilt luulehuvilistelt mista-
hes teemadel võistlusluuletusi (soo-
vitavalt 5-6) 15. maini 2022 e-posti 
aadressile intuitiiv@gmail.com.

Võib esineda ka varjunime all, kuid 
meile palume teatada oma õige 
nimi, aadress (ka tavapostiaadress), 
telefon, vanus, õpilastel kool ja klass 
või kursus, täiskasvanuil vanus ja  
elukutse. 

Kõigi vähemalt II vooru jõudnu-
tega võtame ühendust ning pare-
miku luuletustest avaldame trükis 
luulevihikuna. 

Ingvar Luhaäär
korraldustoimkonna esimees

Eesti  Luuleklubide Liit

"Üksnes Jumala juures on mu hing vait, 
tema käest tuleb mulle pääste.
Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste,
mu kindel varjupaik, 
et ma sugugi ei kõigu." Ps 62: 2-3

Austatud ja 
armastatud 

emeriitõpetaja 
Avo Kiir!

70. sünnipäeva puhul 
soovivad Jumala rohket 

õnnistust Iisaku, Illuka ja 
Tudulinna kogudus

Kauksi rannahoone pere otsib oma meeskonda 

ÜHT TOREDAT SUVETEENINDAJAT 
ja ÜHT HEAKORRATÖÖTAJAT 

kes on valmis tiimitööks, armastab melu ja suhtlust.
Kandideerimiseks saada CV: info@alutagusemaa.ee

Lisainfo: 5306 8680

PEORUUM 
meeldejäävate sündmuste 

tähistamiseks 
KAUKSI RANNAHOONES 

VAATEGA PEIPSILE

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

SPORDIKALENDER

• 24.03.2022 Iisaku – Korvpall: Saku 
I liiga Reinar Halliku Korvpallikool/
Iisaku gümnaasium vs TSA Kalev.

• 26.03.2022 Pannjärve – Alexela 
noorte suusa sari 2022 V etapp. 
Murdmaasuusatamine.

• 26.03.2022 Korvpall: RHKK EMV U16 
etapp.

• 27.03.2022 Pannjärve – Eesti 
Meistrivõistlused 2022. 
Murdmaasuusatamine.

• 27.03.2022 Iisaku – Korvpall RHKK 
U18 etapp.

• 13.04.2022 Kiikla – DiscSport.ee 
Ida-Virumaa nädalamäng I etapp. 
Discgolf.

• 27.04.2022 Mäetaguse – DiscSport.
ee Ida-Viru maa nädalamäng 
III etapp. Discgolf.

alutagusesport.ee

SPORDIKALENDER


