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Tudulinna põhikooli 100 tamme
Marika Valter

Tudulinna Põhikooli direktor
Kõik sai alguse viis aastat tagasi, kui 2013. aasta sügisel kuulutas Riigikantselei välja projekti „Eesti 100 tamme“. Meie
kooli tuli tammede istutamise mõtega õpetaja Regina Urb.
Alustasime tammetõrude korjamise ja valimisega. Tõrusid
kogusime koolimaja juures kasvavatelt tammedelt, laste ja
õpetajate koduõuepuudelt ja isegi Iisakust. Algklasside lapsed pistsid oma tõrud pot idesse, suuremad panid tõrupoisid mulda kas koolimaja juurde, õpetajate peenramaadele ja
koduõuedele.
Tammehakatiste elutee algus oli ohvriterohke. Ühe osa
istikutest sõid ära kitsed, osa niitis maha muruniiduk ning

mõnda taime näpistasid öökülmad. Seega tuli alustada peaaegu algusest. Kõik puuduvad taimed pidi asendama, sest
meie eesmärk oli hoida elus 100 tamme. Kõige sõbralikuma
paiga leidsid meie tammed lõpuks Liivakünkal ehk õpetaja
Regina Urbi koduaias. Hukkunud taimede asendamisega
tegeles meie kooli endine õpetaja Väino Urb. Erilise hoole ja
pühendumise eest oleme just temale tänu võlgu. Meie suureks rõõmuks jäid ka Tudulinna koolimaja kõrval 13 tamme
kasvama.
Tänavune kevad on meie kooli jaokspaljuski tähenduslik
ning rõõm on tõdeda, et oleme jõudnud ka tammeistikutega
uue tähiseni – aeg on nad suurde ellu saata. Loodame, et meie
kooli õpilaste ning õpetajate hoole ja armastusega kasvatatud
tammelapsed sirguvad Atsalama viljakal mullal suurteks ja

tugevateks puudeks.

Eesti Vabariigi 100 juubeliaastal on

plaanis rajada üle Eesti 100 tamme
tammikuid. Need on pargid, alleed
või tammesalud, kus igaühes kasvab
sada tamme. Tamme istutamisega
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
saab igaüks jätta endast märgi oma
riigi ajalukku ja teha väärika kingituse
Eestile.
Tamm on eestlastele olnud läbi

aegade püha puu, millega seonduvad
mitmed legendid, rituaalid ja uskumused. Tänu tammede pikale elueale
kanduvad meie lood ja unistused
läbi aegade järeltulevate põlvedeni.
Tamm on tugevuse ja kestvuse sümbol, mis sobib hästi Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva vääristamiseks.

Riigikantselei

Tauno

Võhmar

Alutaguse vallavanem
Endise Atsalama seltsimaja asukoha
juurde rajab Alutaguse vald puhkeala.
Valmistasime üleeelmisel nädalal
Tudulinna laste tammedele ette
platsi tellisime võsalõikuse ning
planeerisime ala ekskavaatoriga ära.
Kuna koht asub Jõhvi-Tartu maantee
ääres, siis on see mõeldud kõikidele
teelistele. Sinna tuleb puhkeala, kus
auto või rattaga meie vallas liikujad
saavad peatuda. Paneme üles infostendi, kus on kirjas kunagise kõrtsihoone, hilisema seltsimaja, ajalugu
ning tammiku saamislugu. Jäädvustame miks ja millal puud istutati ning
kes istutasid.
–

Fotod Marika Valter
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Volikogu kinnitas
Alutaguse valla vapi ja lipu

Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu
23. aprilli 2018. a istungil otsustatust
Lia Teeväli
vallasekretäri abi

otsustati kehtestada Alutaguse valla põhimäärus, mille eesmärgiks on sätestada valla toimimiseks ja tegevuse reguleerimiseks vajalikud põhimõt ed, s.h Alutaguse valla kui juriidi•

lise isiku tegevuse üldised õiguslikud alused; valla sümbolid
ning nende kasutamise kord, valla tunnustusavaldused ja
nende andmise kord; Alutaguse Vallavolikogu esimehe ja
aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, õigused ja kohustused; volikogu töökord; volikogu komisjonide moodustamise kord, õigused ja kohustused ning volikogu komisjonide
esimeeste ja aseesimeeste valimise kord; komisjoni tegevuse
alused ja kord; volikogu eestseisuse moodustamine ja töökord; vallavanema valimise kord, vallavanema pädevus,
taguse Vallavalitsuse moodustamise kord, valitsuse pädevus,
valitsuse töökord, valitsuse komisjoni moodustamine; valla
arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja
mise ning fnantsjuhtimise üldised põhimõt ed; juriidilistes
isikutes osalemise tingimused ja kord; valla esindamine ja
lepingute sõlmimine; kogukonnakogu moodustamise alused ja tegevuse põhimõt ed; valla õigusaktide vastuvõtmise,
avalikustamise ja jõustumise kord ning nõuded volikogu ja
valitsuse istungite ja komisjonide koosolekute protokollidele;
õigusaktide täitmise kontrolli ja arupärimise kord volikogus,
õigusaktide algatamise õigus; valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste ning ühisametite või -asutuste moodustamine
ja tegevuse alused;
otsustati kehtestada mitetulunduslikuks tegevuseks
tuste andmise kord, millega reguleeritakse Alutaguse vallas
registreeritud mit etulundusühingutele, seltsingutele ja sihtasutustele (vabaühendused) ning erandjuhul füüsilistele
kutele Alutaguse valla eelarvest toetuste taotlemist, taotluste
läbivaatamist ning toetuste andmist ja toetuste kasutamise üle
järelevalve teostamist. Korra alusel antakse toetust
spordi- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja
liku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja
tervise edendamiseks ning kogukonna jaoks vajalike teenuste
arendamiseks jakorraldamiseks. Toetuse andmise eesmärk on
valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud
vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine;
otsustati kehtestada sporditegevuse toetamise kord
taguse vallas, mis reguleerib Alutaguse valla eelarvelistest
vahenditest eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele noorte
sporditegevuseks toetuse taotlemise, taotlusteläbivaatamise,
toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve
teostamise korra. Korra alusel eraldatakse toetust sporditegevuseks, mis toimubAlutaguse vallas või teistes
tes ning on suunatud üldhariduskoolis või põhikoolijärgses
kutseõppeasutuses õppivatele noortele vanuses 7-19 aastat,
kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja
elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus
kuud enne taotluse esitamist olnud Alutaguse vald. Eelistatumad spordialad on korvpall ja suusatamine, millerahastamise
otsustab volikogu. Kord ei reguleeri toetuse andmist
kooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele
ning sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali
ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste
tuste kui spordi spetsiiflise valdkonna jaraviga seotud tegevuse toetamiseks;
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Alates jaanuarist tehti ära palju tööd, mille
käigus pidi kujundaja leidma kompromissi
heraldika reeglite, vallavalitsuse sümboolika-

Paul Kesküla
volikogu aseesimees

Pärast Alutaguse valla sündi eelmise aasta
oktoobris tekkis vajadus leida uuele omavalitsusele sümboolika – lipp ja vapp. Selleks oli
kaks võimalust. Esimene variant võta kasutusele mõne liitunud omavalitsuse tunnused,
ei leidnud poolehoidu juba ühinemisele eelnenud liitumisläbirääkimistel.Kuulutati välja
konkurss, kuhu esitati hulga kavandeid. Võistlustöid hinnanud vallavalitsuse komisjon ei
leidnud siiski nende hulgast sellist lahendust,
mis koheselt kasutusele võt a. Otsustatikujundamisega minna edasi koostöös konkursil enim
punkte saanud kavandi autoriga, kelleks oli
kunstnik Anatoli Stüf.
-

komisjoni etepanekute ja Riigikantselei heraldikakomisjoni soovituste vahel. Olles teatud
määral vahendajaks osapoolte vahelisel suhtlemisel, saan kinnitada, et lihtne see protsess ei
olnud. Kuigi valla sümboolikakinnitab lõpuks
volikogu, on vaja kavandile heraldikakomisj oni
ja Riigisekretäri heakskiitu. Kui üheksakümnendatel pärast taasiseseisvumist kujundati
omavalitsuste sümboolikat, olid reeglid
selt vabamad ja vapid-lipud kirjumad. Nüüd
on riigi poolt toetatud suund minimalistlik,
võimalikult vähe värve ja kujundeid. Sellest
tulenesid meie valikud.
Tänaseks on uus vapp ja lipp heaks kiidetud, kinnitatud ja kasutusele võetud. Alutaguse

oluli-

valla lipul ja vapil on sinisel põhjal kujutatud
murakas. Murakas on vapil kuldne, lipul
lane, mis on heraldikas kuldse asendusvärv.
Muraka ja vapikilbi kuju on tutav Tudulinna
valla endiselt vapilt. Sinine taust
rib valla aladel asuvaid rohkeid veekogusid,
eelkõige Peipsi järve. Kuldne murakas tähistab Alutaguse metsade ja soode rohkust ning
piirkonna
ja liigirikkust. Samuti
sümboliseerib muraka struktuur kohalike kultuuritraditsioonidemitmekesisust. Muraka viis
tupplehe tippu viitavad valla viiele ühinenud
osale. Kuldne värv on lootuse ja rikkuse sümbol. Kuldne murakas on nagu päike, mis tõuseb Eestimaale Alutaguselt.

kol-

sümbolisee-

loodusvarade-

Alutaguse vald pakub elanikele avalikku prinditeenust
Tõnis Tamm
prindilahenduste konsultant
Overall Eesti AS

Alutaguse vald on sellest aastast otsustanud
korrastada vallavalitsuse ning selle allüksuste
printimis-skaneerimis-kopeerimisseadmete
masinapargi. Haldusreformi järgseltAlutaguse
valla omandisse koondunud prindiseadmete
haldus (hooldus, käibematerjalidega varustamine, tarkvarade uuendamine, kasutajate
dus ning koolitamine jne.) on üsna suur kulu
nii valla eelarvele ning samas ka valla IT-üksust
koormav
On võetud suund prindiseadmete arvu
vähendamisele ning tsentraalsele kasutamisele
jahaldusele. Vallal on olemas tarkvaralahendus,
mis võimaldab suuri printereid-koopiamasinaid ning nende kasutamist keskselt hallata.
Praeguseks on selle tarkvaralahendusega liidetud masinad vallamajas Iisakus, Mäetaguse
teenuskeskuses ning Mäetaguse Põhikoolis.
Ühtlasi on vald sellega seonduvalt teinud
aga midagi väga uuenduslikku – esimesena
Eesti omavalitsustest on Alutaguse vald
tanud, et kõik need keskselt hallatud seadmed
peavad vajadusel olema kasutatavad kõigile
valla elanikele. Selleks on vald liitunud

hal-

On

võetud

suund

prindiseadmete

arvu

otsus-

nevates õppeasutustes

eri-

juba aastaid kasutusel

oleva iseteenindusliku prindikeskkonnaga
Print in City.

Print In City on avalik prinditeenus, mis
võimaldab kasutajatel panna töö printima oma
isiklikust arvutist või nutiseadmest ja saada
see kät e kõigist avalikest prindipunktidest üle
Eesti.
Teenuse kasutamiseks tulebluuaveebilehel
www.printincity.ee endale kasutajakonto ning
osta erinevaid elektroonilisi maksekanaleid
(pangalink, mobiilimakse) kasutades prindi-

pilet. Prindiseadme avamiseks saab kasutada

Eesti ID-kaarti või mõnda oma konto juures

registreeritud ühistranspordikaarti.
Kõik valla elanikud saavad nüüd vajadusel oma PDF-formaadis dokumente saata
valla prindipilve ootejärjekorda, kasutades
meiliaadresse print@alutagusevald.ee või
print@printincity.ee. Prindifaile saab järjekorda ootele saata ka www.printincity.ee
veebilehelt. Kõik kasutajate poolt valla prindipilve saadetud tööd ootavad valla serveris
48 tundi. Selle aja jooksul saab kasutaja Iisaku
või Mäetaguse avalikest masinatest oma töid

PRINDIPUNKTID
ALUTAGUSE VALLAS ON:
IISAKU VALLAMAJA
Tartu mnt 56, Iisaku

E–R 8–16

MÄETAGUSETEENUSKESKUS

Pargi 5, Mäetaguse
E–R 8–16

MÄETAGUSE PÕHIKOOL

Kooli 6, Mäetaguse
Kooli töötajatele ja õpilastele
On äärmiselt edumeelne, et vald on otsustanud oma eelarvest soetatud seadmeid ja tehnilisi lahendusi turvaliselt kasutada anda ka

kõigile valla elanikele. Tõenäoliselt pole paljudel valla elanikel või väikeetevõtjatel

enam

välja printida.

edaspidi vajadust värviprinteri või skanneri
soetamiseks, sest teenuskeskuses on vajadusel

Kui avada näiteks ID-kaardiga Mäetaguse
teenuskeskuses asuv printer, saab kasutaja
seadme ekraanil vajadusel muuta väljatrükkide arvu, valida mustvalget- või värvitrükki,
ühe- või kahepoolset trükki ning seejärel tööd
korrektselt väljastada. Valla avalikud masinad
võimaldavad printida, skaneerida või teha koopiaid A4 ja A3 formaadis ning nii mustvalgelt
kui ka värviliselt.

lahendus olemas ning mõistliku hinnaga alati
valmis kasutamiseks. Kui kasutajal on Print
in City konto juba olemas, siis saab vajadusel
kasutada kõiki avalikke prindipunkte (hetkel
kokku 93) üle kogu Eesti.
Alutaguse valla avaliku prinditeenuse
tamisel maksab A4 mustvalge väljatrükk 5 senti
ning värviline väljatrükk 25 senti. Dokumentide skannimine maksab 1 sent leht.

kasu-

otsustati kehtestada Tudulinna Kooli põhimäärus (TudulinnaKool tegutseb ühe asutusena koolieelse lasteasutuse ja
põhikoolina alates 01.09.2018);
•

otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määrust nr 4 „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele
•

ja hüvituste maksmise kord“; muudatused seisnevad
peamiselt volikogu esimehe lähetusse saatmise ning volikogu
tasu

liikmete ja komisjonide liikmetele tasude väljamaksmise alusdokumentide vormistamises;
otsustati õigusselguse huvides tunnistadakehtetuks
nud valdade volikogude 6 määrust;

ühine-

•

otsustati võõrandada otsustuskorras premehetu ehitisena
asuv vallasvara
½ mõtelist osa ehitisest teisele ½ mõtelise osa elamu
•

Alajõe valla omandisse tulnud Alajõe külas
omanikule.

Alutaguse valla enampakkumised
Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja
kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus
Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele ja ootab hinnapakkumisi
hiljemalt 11.06.2018 kell 15.00

Täpsem info enampakkumisel osalemise ja
tingimuste kohta asub Alutaguse valla kodu-

lehel www.alutagusevald.ee/uldinfo.
Küsimused ja lisainfo telefonil 336 6909
(Sirje Allikmaa) või e-posti aadressil
sirje.allikmaa@alutagusevald.ee.

ENAMPAKKUMISEL ON ALLJÄRGNEVAD ELAMUKRUNDID:

1. Pargitaguse tn 3, katastritunnus 49802:002:0508, pindala 3595 m² , alghind 3559,05 eurot
2. Pargitaguse tn 5, katastritunnus 49802:002:0528, pindala 2603 m² , alghind 2576,97 eurot

Alutaguse valla Alajõe teenuskeskuses
aadressil Valla 8 on alates 30. maist igal
kolmapäeval kell 12-14 elanike vastuvõtt.

Teid ootavad Alutaguse Vallavolikogu
liikmed, kes on valitud Alajõe piirkonnast.

3. Pargitaguse tn 2, katastritunnus 49802:002:0515, pindala 2005

m², alghind

1984,95 eurot

4. Pargitaguse tn 4, katastritunnus 49802:002:0516, pindala 1997 m2, alghind 1977,03 eurot
5. Pargitaguse tn 6, katastritunnus 49802:002:0518, pindala 2003 m2, alghind 1982,70 eurot
6. Pargitaguse tn 8, katastritunnus 49802:002:0519, pindala 2001 m2, alghind 1980,99 eurot

7. Pargitaguse tn 10, katastritunnus 49802:002:0513, pindala 2749 m2, alghind 2721,51 eurot
8. Pargitaguse tn 12, katastritunnus 49802:002:0517, pindala 2004 m2, alghind 2024,24 eurot

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:

15-4

1. Mäetaguse alevikus Tamme tn
(3-toaline, 2. korrus, renoveeritud, 50 m²), alghind
12000 €
2. Mäetaguse alevikus Tamme tn 3-17 (3-toaline, 1. korrus, 61,2 m², remonti vajav), alghind
2545 €
3. Uuskülas Linnu tee 4-1 (3-toaline, 1. korrus,
61,0 m², remonti vajav), alghind 3050 €

4. Uuskülas Linnu tee 4-11 (4-toaline, 1. korrus,
76,7 m², renoveeritud), alghind 7670 €

Pakkumiste esitamise tähtaeg 11.06.2018
kell 15.00
Täpsem info enampakkumisel osalemise ja
tingimuste kohta asub valla kodulehel
www.alutagusevald.ee/uldinfo.
Küsimused ja lisainfo telefonil 336 6909 (Sirje
Allikmaa) või e-posti aadressil sirje.allikmaa@
alutagusevald.ee.
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Alutaguse valla arengukava jõuab
volikogusse

TEADMISEKS METSAOMANIKULE
Alates 01.03.2018 teenindavad Alutaguse valla
metsaomanikke:

Alutaguse valla arengukava 2018-2030 eelnõu avalik väljapanek lõppes 14. mail ja jõuab edasiseks menetlemiseks maikuu
volikogu istungile. Visioon meie valla tulevasest arengust on alusdokument üldplaneeringu ja eelarvestrateegia koostamisel.

metsanduse spetsialist Heini Landra
(Illuka teeninduspiirkonna majandusmets)
e-mail: heini.landra@keskkonnaamet.ee;
telefon 5117422;
vastuvõtt Jõhvi kontoris (Pargi 15) teisipäeval

9–11

metsahoiu spetsialist Mare Rennel
(v.a Illuka teeninduspiirkonna majandusmets)

Signe Roost
toimetaja

OÜ Cumulus Consulting projekti konsultant
Mihkel Laan selgitab arengukava vajalikkust
järgnevalt: „Arengukava on vaja igal organisatsioonil, et sihid paika panna. Olen täiesti veendunud, et Alutaguse vald on arenev omavalitsus.
Siin on suurepärased võimalused suurte asjade
tegemiseks. Tehniline põhjus on ka see, et seaduskohustab omavalitsusüksusi seda dokumenti
koostama. Mina usun, et Alutaguse valla juhtidel ei ole eesmärk lihtsalt seadust täita ja linnuke
kirja saada, vaid on tegelik tahe plaan maha
panna. Kõik ühinenud omavalitsused üle Eesti
tegelevad täna selle teemaga. Alutaguse vald on
siin sammukene ees, sest paljudel omavalitsustel on see protsess alles algusfaasis. Arengukava
annab sisulised suunad japrioriteetsuse – mis on
olulised teemad, millised on kogukonna vajadused, mida ja millal tehakse. Üldplaneering loob

e-mail: mare.rennel@keskkonnaamet.ee;
telefon 5347 0055;
vastuvõtt Jõhvi kontoris (Pargi 15) kolmapäeval 10–12
Metsateatise esitamine
Metsaomanik või tema esindaja esitab Keskkonnaametile metsateatise:
1) kavandatavate raiete kohta, välja arvatud
valgustusraie;
2) oluliste metsakahjustuste kohta.
Metsateatist esitamata võib metsaomanikraiuda kuni

20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.
Metsateatist saab esitada:
•

•

OÜ Cumulus Consulting projekti konsultant Mihkel Laan.

Foto Signe Roost

arentoetada olemasolevate

Alutaguse valla näol on tegu:
Eesti mandriosa suurima pindalaga KOViga (1465 km2)
Eesti kõige hõredamaltasustatud KOViga (3,4 in/ km2)
Eesti suurima kaevanduse ja karjääriga KOViga (Estonia kaevandus, Narva karjäär)
Eesti suurima järvestikuga KOViga (Kurtna)
Eesti kõige pikema liivarannaga KOViga (Rannapungerjalt Vasknarvani, ca 35 km)
Eesti kõige võimekama KOViga (põhitegevuse tulud elaniku kohta enam kui 2000 eurot)
•

•

•

damise eesmärk on
etevõtete tegevust ning soodustada uute etevõtete
tulekut piirkonda.
Strateegiatluues sõnastatikolm läbivat põhimõtet, mida iga valdkonna arendustegevuse juures peab rakendama. Olgu valdkond siis haridus,
sotsiaal või etevõtlus, aga need kolm küsimust
tuleb enne igat tegevust küsida.

•

•

•

kui-

füüsilise poole kaardile asetatult juurde, et
das areng siis avalikus ruumis välja näeb konkreetsete objektide ja alade näol.“
Arengukava kirjeldab Alutaguse valda aastal
2030 sellisena: „Alutaguse vallas on ilus ja turvaline elada, valla taristu on kaasaegne ja avalik
ruum atraktiivne ning omanäoline. Alutaguse
vallas on heal tasemel, kätesaadavad ning optimaalselt korraldatud avalikud teenused. Alutaguse vald on üle-eestiliselt ja rahvusvaheliselt
tuntud Peipsi äärne kuurort. Vallas on hästi
nenud keskkonnasõbralik etevõtlus. Alutaguse
vald on avatud uutele ja suurtele ideedele. Valla
juhtimine on strateegiline ja avatud.“
Loodud visiooni saavutamiseks on arengukavas kirjeldatud tänast seisu ning koostatud neli
tegevusprogrammi soovitud eesmärkideni jõudmiseks. Igale eesmärgile vastab üks programm,
kus on kirjeldatud meetmeid vajalike investeeringute ja tegevuste näol.

tänavavalgustuse rajamine, jäätmemajanduse
korrastamine, turvalisuse tõstmine. Avaliku
ruumi, keskkonnakaitse ja

Elukeskkonna arendamise programmi „Ilus
kodu“ raames rakendatakse kahte meedet.
Tehnilise taristu arendamine on kergteede
ehitamine, teedele tolmuvaba kat e panemine,
ja kanalisatsioonivarustuse väljaehitamine,

Turismi ja etevõtluse arendamise programmi
„Peipsiäärne kuurort“ raames rakendatakse
kahte meedet. Turismi valdkonnas on eesmärk
teha arenguhüpe Peipsi jaNarva jõe äärse tugiinfrastruktuuri osas, nt avalikud rannad, Vasknarva

are-

vee-

–teadlikkuse aren-

damise kõige olulisemaks investeeringuks on
keskasulate terviklike kujundusprojektide koostamine ja elluviimine.
Avalike teenuste arendamise programm
„Hea teenus“ sisaldabkolme meedet. Hariduse
ja noorsootöö arendamise esimene näide on
Iisaku Gümnaasiumibaasil korvpalliakadeemia
käivitamine. Kultuuri ja vaba aja võimaluste
arendamisel on olulisteks investeeringuteks
masolevate hoonete korrastamine (nt Kiikla ja
Tudulinna rahvamajad) ja nende energiatõhususe suurendamine. Sotsiaalhoolekande ja
vishoiu valdkonnas tulebkaardistada abivajadus,
tagada esmatasandi tervishoiuteenuse kät esaadavus, arendada teenuseid erivajadustega lastele
ja täiskasvanutele.

ole-

ter-

Jätkusuutlik majandamine. Kõik

investeerin-

gud ja arendustegevused, mida Alutaguse vald
teeb, peavad olema mõistlikud. Kui ressursitasu
laekumine väheneb või lakkab, siis peavad valla
objektid olema isemajandavad ning võimalikult
väikeste ülalpidamiskuludega.

Uuenduslikkus. Kõik, mis kaasaegse maailmagakaasas käib, peab Alutaguse valla teenustes
mobiilsed
ja objektides rakenduma.
lahendused, säästvad tehnoloogiad, uued
mudelid. Põhiküsimus on kuidas teha kõike
nutikamalt?

E-teenused,

äri-

-

Eripära jaomanäolisuse toetamine. Alutaguse
vald on üks omavalitsus, aga siin on erinevad
kogukonnad ja kultuurid. Alutaguse valla piirkondade omapära rikastab tervikut.

doku-

Igal aastal tuleb arengukava üle vaadata,
menti täiendada ja vajadusel muuta. Järgmise
nelja aasta investeeringute maht on eelnõu järgi
18 miljonit eurot, st 4-5 miljonit eurot aastas,
mis tähendab ka laenuraha kasutamist. „Kui
arengut tahta, siis ainult tulemist ja omavahenditest investeerimiseks ei piisa,“ kommenteerib
Mihkel Laan avalikul arutelul Iisaku rahvamajas.
24. mail alustab Alutaguse Vallavolikogu arengukava menetlemist. Kõigile huvilistele on dokument kätesaadav Alutaguse vallakodulehel.
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Kesk-

Kui metsateatise esitab omaniku esindaja muul viisil
kui volitust üheselt tuvastada võimaldava elektroonilise kanali kaudu, lisatakse metsateatisele esindaja
esindamisõigust tõendav dokument.
Metsaomanik võib teha raiet 12 kuu jooksul pärast
raie või metsakaitseekspertiisi akti registreerimist metsaregistris. Metsamaterjali koondamist ja
kokkuvedu võib teha ka hiljem kui 12 kuud pärast
raie või metsakaitseekspertiisi akti registreerimist
metsaregistris.

Metsa kahjustust käsitleva metsateatise või muul viisil
metsakahjustuse kohta informatsiooni saamise korral hindab Keskkonnaamet metsakaitseekspertiisi
vajalikkust. Ekspertiisi tulemustest teavitatakse
saomanikku 30 tööpäeva jooksul metsateatise või
informatsiooni saamisest arvates.
Metsateatise täitmisel tekkivate sisuliste küsimuste
ja muude metsanduslike teemade puhul palume
pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse
sulentide poole, kes aitavad metsaomanikel täita erinevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist
teavet Teie metsa kohta. Konsulentide kontaktid leiab

met-

kon-

www.eramets.ee.

e-metsateatise

Info
esitamise tehniliste küsimuste
kohta saab telefonil 662 5999 (E–N 9–16, R 9–14.30)
või e-kirja teel klienditugi@keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet hindab esitatud metsateatise
vastavust nõuetele
Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul
metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie
vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kui
kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsakaitseekspertiisi, on
naametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30

Keskkon-

tööpäeva.

metsa-

registriväljavõtte. Digitaalselt allkirjastatuna

e-kirjaga

esitatud metsateatiste vastused laekuvad metsaportaali. Juhul kui soovite vastust väljatrükina, lisada vastav märkus metsateatise esitamise
Keskkonnaamet võib põhjendatud juhtudel seada
õigusaktidest lähtuvalt täiendavaid tingimusi
teatisega kavandatud raie tegemiseks. Kui metsateatisega kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele,
põhjendatakse registreerimisest keeldumist kirjalikult, andes ühtlasi soovitusi tegevuse viimiseks vastavusse õigusaktidega.
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Metsateatise vormi, täimise juhendi ja info leiab
konnaameti kodulehelt www.keskkonnaamet.ee.

Õigusaktide nõuetele vastav raie või oluline
kahjustus registreeritakse metsaregistris. Kui metsateatis on esitatud paberil saadab Keskkonnaamet
metsateatise esitajale raie registreerimise kohta

Alutaguse vald
80+
75-79
70-74
65-69

info@keskkonnaamet.ee;
paberil kohale tuues või posti teel:
Pargi 15, Jõhvi,
maakond, 41537.
•

sadam, Rannapungerja muul. Et evõtluse

ALUTAGUSE VALLA „KÕIGE-KÕIGEMAD”

metsaregistris register.metsad.ee;
digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressil

e-maili.

metsa-

Õigusaktid

Metsaseadus
Metsa majandamise eeskiri
Metsateatisel esitatavate andmete loetelu,
sateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad.
•

•
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Alutaguse Avastusretked
Lii Roosa

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
Idee korraldada meie piirkonnas üritusi, mis reklaamiks
Peipsi põhjakallast ja tooks siia külalisika kaugemalt, sündis juba mõned aastad tagasi. Nimi Alutaguse
ked ei sündinud Alutaguse valla nimest, vaid juba mitu
aastat tagasi meie organisatsiooni lühendatud versioonist. Nimetus hõlmab suuremat piirkonda kui Alutaguse
vald, kaasates endaga ka Avinurme ja Lohusuu valdasid,
mis on osa praegusest Mustvee vallast.
Esimesed selle nimetuse all toimunud üritused
musid 2017. aasta kevadel: Tammispää Kalapidu, Avijõe
Kanuuretk ning suvel 7 kontserti, meie piirkonna igas vallas üks. Esinesidjaagup Kreem, Koit Toome, Jäääär, Kõrsikud, Marek Sadam, Svjata Vatra ning Indrek Taalmaa.
Sellel aastal on juba toimunud Tammispää Kalapidu
jaAvijõe Kanuuretk, peagi alustame kontsertidega. Esimene kontsert toimub Illuka mõisapargis ja külla tuleb
Ot Lepland oma kvartetiga. Kui ilmataat meid hoiab,
siis on õhtu planeeritud väliüritustena. Halbade ilmade
korral kontserdid ära ei jää, vaid toimuvad
tes siseruumides.
Tuleviku et evõtmistest toimub 8. septembril Alutaguse vallas tõukerata retk, kuhu ootame 70 osalejat ning
kontsertide projekt jätkub suvel 2019.
Ootame kõiki lahkelt Alutaguse Avastusretkedele!

Avastusret-

toi-

Teeme Ära pani inimesed
taas ühiselt tegutsema
„Teeme Ära!“ talgupäev tähistas meie sajandat juubeliaastat kihelkonnavärvide ja
traditsiooniliselt puhtama Eestiga. Alutaguse vallas toimus mai esimeste nädalate
jooksul 27 registreeritud talgut.
Signe Roost
toimetaja

5. mai hommik üle-eestiliselt välja kuulutatud
on kevadiselt karge. Päiksepaistele
sekundeerib külm tuuleke. Ametliku kodulehe
andmetel pidid tegusad inimesed Peipsi kaldal
vähemaltkuues kohas toimetama. Annan talgulistele tund aega sooja tegemiseks, sest endagi
õu vajab rehitsemist, ning hakkan siis järve äärt
pidi ülespoole liikuma.

talgupäeval

lähedalasuva-

sektsioonides. Meistrimeeste käe all valmib puidust stendkõrval ootavate uhiuute külapostkastide tarvis. Ühe mehe peas toimuvad mõt etalgud, midatoetabkäes olevnutitelefon. Paberile
prinditud Iisaku kihelkonna seelikumuster peab
õiges proportsioonis triipudega, kuid oluliselt
suuremas formaadis laudisele jõudma. Naised
valmistuvad oma et easteks pintslitega söögilauda sät ides. Jõe ääres külitab kümblustünn,
mis peab veel samal päeval paika saama ning
kuumaks aetama.
Sepa talu peremees Kauksis on oma
klubile välja kuulutanud traditsioonilise kevadise küt epuude saagimise-lõhkumise hoogtööpäevaku koos õhtuse saunaga. Ei hakka
sõpruskonda häirima javõtan suuna meie suvitusküladesse. Tõden rõõmuga, et talgud käivad
täistuuridel nii
sealpool Peipsi
gistraali. Paljud neist töökatest inimestest ei ole
„Teeme Ära!“ aktsioonist kunagi kuulnudki. See
selgub, kui astun Uuskülas sisse Linnu tee 6
val asuvale spordi- ja mänguväljakule, kus üks
kümnene seltskond hoogsalt toimetab. Eeldan,
et olen jõudnud otsitavale aadressile Linnu tee4.
Peremees teeb kiiresti selgeks, et olen eksinud.
Telefonikõne talgujuht Antoninale juhatab
mind tükk maad edasi kortermaja juurde. Saan
teada, et hiljuti on moodustatud korteriühistu,
kuid aastaringselt elab seal ainult kaks peret.
Noor naine rõõmustab siiralt, et kui tema väikese hilinemisega kohale jõudis, siis töö juba
käis. Tavaliselt tullakse
linnadest
suvituskorteritesse jaanipäevaks. Maja näeb
küll pisut väsinud välja, kuid laste mänguväljak,
grillinurk, lillepeenrad ja männimets pakuvad
mõnusat äraolemist. Järvgi ainult jalutuskäigu

fänn-

peama-

siin- kui

kõr-

Iisaku Noorteka Suvekool
tuleb taas
Lii Roosa
Iisaku Noorte Klubi
Esimesse kohta jään hiljaks! Agar pererahvas oli aegsasti alustanud ning Rannapungerjal
rannaäärse männiku alt suuremad oksad juba
kokku vedanud. Naispere kiirustab nüüd hoopis
metsa istutama. Mehed-lapsed jäävad talgulõket
valvama ja grillima.

Rannapungerja puhkeala karavaniparki
on talgujuht Maarika kutsel kogunenud seltskond Rakvere taustaga inimesi. Nooremad ja
kergejalgsemad silkavad piki jõe kallast prügi
korjates. Veeäärset palistab kalameeste spaleer, kes stoilise rahuga õngekorke leotavad ega
lase end piigadest segada. Staabis toimub töö

Ida-Virumaa

on keskendunult oma töölõigu
kallal. Soovin jõudu, et rohkem mite segada, ja
liigun edasi.
Katase külas püüan üles leida Maksimi
koos kaaslastega, kes on randa ja võrkpalliplatsi
korrastamas. Erinevast emakeelest tulenevalt
me kokku ei saagi. Keeran küll juhatuse järgi
sauna juurest randa, aga ilmselgelt ei ole õige
saun, mille juures talgulised toimetavad. Loodan liivaranna avarust kasutades nad siiski üles
leida, kuid avastan üllatusega, et vesi on
matult kõrgel. Peipsi laiutab puude-põõsasteni
ning nähtavus on täpselt järgmise põõsani.
Satun järve ääres jutule Jõhvist pärit perega, kes
mind eluga suvituskülas lahkelt kurssi viivad.
Nemadki koristavad igal aastal randa, aga alles
siis, kui vesi on taandunud. Jalutades ja jutustades läheb aeg eriti rut u.
Tunnen, et minu missioon on täidetud ning
otsustan Alajõel nina Iisaku poole keerata. Palun
Remniku talgulistel mit e pahandada, aga
selt olid nad selleks ajaks töö juba lõpetanud.
Õhtul tulebveel kõne Rannapungerjalt, kus talgulised raporteerivad, et postkastid on paigas
ning postiljon lahkesti oodatud. Muidugi saaksid kõik need töödka ilma kampaaniata tehtud,
kuid äge on tunda end osana suurest

kaugusel. Igaüks

usku-

ilm-

liikumi-

sest. Vahet pole, kas kohtume kogukondlastega
külapostkastide juures või kortermaja trepikoja
ees – see tunne on mõnus!

Roosa.
juulil toimub taas Kauksi Puhkekülas Iisaku
Noortekeskuse suvekool. Kava on koostamisel, kuid

Foto Lii

16.–18.

planeerime erinevaid õpitubasid ja sportlikke tegevusi.
Registreerimise avame juuni alguses Iisaku NoorteKlubi
Facebooki lehel. Suvekooli saab 20 noort. Suvekooli
maksumus on 20 € osaleja kohta, mis sisaldab majutust, toitlustust, transporti Iisakust, juhendajaid ja kogu
programmi.
Projekti rahastab Siseministeerium jaKodanikuühiskonna Sihtkapital.
Kohtume suvekoolis!

Fotod Signe Roost

Iisaku

Kihelkonna Muuseum

Iisaku Külalaat toimub
10. juunilkell 10–16
Marika Oolberg
Iisaku muuseumi direktor

Laadal esinevad Iisaku rahvamaja taidlejad, rahvabänd
Väliharf, lastele Kloun Ummi. Rahvalikke lugusid räägib
Kaarel Tuvike. Päeva veab Heinar Juuse.
Toimub rohevahetus – saabvahetada ja ära anda oma
püsitaimi. Osta, müüa ja süüa saab ka. Kaupa on kohe
õige mitut sorti! Laat on 1930ndate stiilis, parimad asjakohased kostüümid saavad auhinnad.
Sissepääs laadale 2 €, lastele 1 €, koolieelikutele tasuta.
Laada korraldajad: Iisaku Kihelkonna Muuseum ja
Iisaku Muuseumi Sõprade Selts.
Laada toetajad: Alutaguse Vallavalitsus, Iisaku Kihelkonna Muuseum, Alutaguse Haldus, kohalikud etevõtjad, asutused ja organisatsioonid.
Seoses laadaga on liiklus ümberkorraldatud.

Mäetaguse rahvamajas toimus Alutaguse valla kuldse ea kevadpidu
Kärolin Kruut
Alutaguse Huvikeskus

26. aprillil leidis Mäetaguse rahvamajas aset Alutaguse valla
kuldse ea suur kevadpidu, mis tõi külalisi kokku igast valla
nurgast. Mäetaguse rahvamajas on ikka traditsiooniks olnud,
et kevaditi jasügiseti kohtutakse ühisel peo, et üheskoos head
muusikat ja seltskonda nautida ning elust rõõmu tunda. Seekordne pidu oli aga hoopis erilisem. Suure valla esimesele
ühisele eakate peole oli tervitusi tulnud tooma Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ja abivallavanem Kairi Soomer. Äärmiselt meeleolukate ning humoorikate et eastetega astus kogu
peo jooksul üles Kadri Ainsalu ning tantsumuusikat mängis
armastatud Ervin Lillepea. Peol jagati ka kõigile väikeseid rulli
keeratud mõteterasid, mis jäidkülalisi saatma kogu peo jooksul. Pidu möödus äärmiselt meeleolukalt, sai nii naerdakui ka
tantsupõrandal jalga keerutada. Loodetavasti kujuneb sellest
tore traditsioon ning kohtume peagi juba uuel peol.

Pidulisi tantsitas Ervin Lillepea. FotoKärolin Kruut
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Iisaku õpilased andsid tühjalt seisnud
sisehoovile uue elu
Anneli Bogens

aga äraütleva vastuse saanud, otsustasime kooliperega ise härjal sarvist
haarata.

Iisaku Gümnaasiumi direktor

Kuulutasime õpilaste hulgas välja
12. mail meisterdasid Iisaku Gümõpilased kooli sisehoovi
euroalustest ja kaablirullidest
misalused, lauad ja lilleriiulid. Valminaasiumi
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istu-

nud mööbel triibutati Iisaku kihelkonna värvidesse.
Iisaku Gümnaasiumi kahe korpuse vahel asub kinnine tänavaplaatidega kaetud sisehoov, kuhu viib
fuajeest eraldi uks. Ilusate ilmade
korral on see avatud, kuid kinnisel
alal puuduvad istumisnurgad, aktiivseks tegevuseks vahendid ja rohelus.
Lapsed vajavad liikumisvõimalusi
väliruumis aga iga päev.
Nii mõlkuski peas mõte, kuidas
luua ligi 500 m2 suurusesse hoovi
aktiivset tegevust pakkuv vahetunniala. Alustuseks kirjutas allakirjutanu
eelmisel talvel Sihtasutusele Innove
projekti „Etevõtlusalased teadmised
õuesõppehoovi rajamise kaudu“. Sealt

ideekonkursi, kuhu oodati ideid,
soove ja unistusi sellest, kuidas võiks
välja näha meie kooli sisehoov ning
milliseid tegevusvõimalusi võiks see
pakkuda. Seejärel korraldasime tuluõhtu, mille eesmärgiks oli koguda
annetusi kooli sisehoovi kujundamiseks õpilasesõbralikumaks. Lisaks

akt-

vanapaberi kogumise
sioon, mille tulu läks samuti sisehoovi
toimus

toetuseks.
Juba eelmisel kevadel leidsime,
et üks idee võiks olla õpilastega ise
euroalustest mööbli ehitamine. Käesoleva õppeaasta talvel sai tehtud usinalt et evalmistusi sisehoovi tööde
ettevalmistamiseks. Osaühingu KA
Kurtna esindus oli valmis annetama
80 euroalust. Lapsevanema ja et
võtjaMargo Karp abiga saime lauamaterjali ning noorsookoostöö projekti
toetusel ostsime mööbli ehitamiseks

e-

vajaminevaid erinevaid tarvikuid.
pakkumisele,
kus Kaitseliidu Narva malevkondpakkus ära andmiseks vanu kaablirulle.
Tänavune Teeme Ära kampaania lisas
idee värvida valminud mööbel Iisaku
kihelkonnavärvidesse. Lisaks
vasime varakult petuunia ja lobeelia
seemneid, et sisehoovi lillekastidesse
rohelust lisada.
12. mail jõudiski lõpuks kätte
päev, kus saime sisehoovi talgutega
algust teha. Päev varem tegime õpilastega ettevalmistusi ning proovisime euroalustest esimese mööblitüki
näidiseks valmis teha. Et evalmistused
ei alanud just väga edukalt ning oli
palju segadust alguse asi ju! Õigel
talgupäeval sujus töö juba väga hästi.
Kohale tuli üle 60 õpilase, õpetaja ja
lapsevanema. Loominguliselt anti
osalejatele täiesti vabad käed. Ja tõepoolest – ehitati lilleriiuleid,
said istumisaluseid, laudu ja isegi
nurgadiivan. Laudade värvimisel jälgisime Iisaku kihelkonna triibumustrit,

Juhuslikult sattusime

kül-

–

mõnu-

OMA ASI

kuid mööbli võõpamisel etekirjutust
ei olnud ning seal sai lasta fantaasial
vabalt voolata. Värvitoonideks jätkuvalt Iisaku kihelkonna triip.
Kuigi jäänud on veel veidi viimistleda, värvida ning lilled kastidesse
istutada, võib juba praegu öelda, et
sisehoovist on saanud vahetundidel
populaarne koht. Tegemist on parima
näitega, kuidas ühendada huvitav ja
praktiline õppimine, õpilaste kaasamine ja koolikeskkonna arendamine.
Koolipere tänab annetajaid ning

toetajaid: Puit-Iisaku OÜ (puitmaterjal), K OÜ Kurtna esindus (euroalused), Narva malevkonnakaitseliitlane
Roger Vinni (kaablirullid).

Euroalus-

test mööbli ehitamise tarvikute soetamist toetas lisaks Euroopa Sotsiaal-

fondi vahenditest Eesti Noorsootöö
Keskus.
Aitäh õpetajatele, lapsevanematele
ja õpilastele, kes nõu ja jõuga toeks
olid. Aitüma kõigile, kes panustasid!

Viisiratas 2018
Vanuserühm 18+ tekitas žüriis aga
niisuguse emotsiooni, et nad ei suutnudki paremusjärjestust paika panna,
kiitsid kõiki nelja osalejat ja jätsid
auhinnad välja andmata. Aga ega mäng
mõisa peale käinud.
Loomulikult oli ka publikul võimalus oma lemmik valida. Igaüks, kes
sel päeval lavale astus, sai vähemalt
ühe hääle, aga publiku südame võitis
6-aastane Marta Jakobson.
Täname Eesti Kultuurkapitali
toetuse eest ning kõiki osalejaid,

Elken. Teine koht läks Maret Kalveti
juhendamisel esinenud Mäetaguse
lasteaia kasvandikule Marta

Merle Pikhof
Iisaku Rahvamaja

Jakobso-

nile. Neid kahte tüdrukut võib laulmas
Viisiratta tiirud on selleks korraks
tehtud. Publiku et e astus 34 erinevas
vanuses solisti üle terve Alutaguse
valla. Päev oli pikk ja muusikast tulvil
nagu meil see ikka olnud on. Päeva
juhtis Jõhvi Põhikooli neiu Pipi Triinu
Nõmmiste, kelle nädalalõpud Tallinnas Hanna-Liina VõsaMuusikalikoolis
mööduvad. Tema kenad laulud
sid publikul ka žürii otsuseid oodata.
Žüriisse kuulusid tänavu Jõhvi Põhikooli muusikaõpetaja Küllike Šapovalov, Saka rahvamaja juhataja Renna
Nõmmiste, Tartu Miina Härma nimelise Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Külli Karask ning ekstreemsportlane
ja muusik Siim Juuse. Viimased kaks
neist Iisaku juurtega ja ise samal võistlusel korduvalt esinenud.
Vanuserühmas 3-7aastasedtunnistati esikoha väärililseks Teisi Kivend
Illuka lasteaiast, juhendaja Tanja

aita-

kuulda ka ETV Laulukarusselli maakondlikus voorus Jõhvi
jas 19. mail. Eripreemia artistlikkuse
eest sai Iisaku poiss Rolf Rebas ja nö
motivatsioonipreemiad said kõige
nooremad, aga väga vaprad laululapsed Aleks jaAniita Nurgamaa Iisakust.
Vanuserühmas 8-10aastased jagasid esikoha sõbralikult omavahel ära
kaks poissi Kerto Vinkler Illukalt ja
Marten Nurgamaa Iisakust. Ka nendega võib kohtuda Jõhvis. Samuti
pääsesid maakondlikku vooru vanuseastmes 11-13aastased Liisa Maria
Võhmar Mäetaguse Põhikoolist ja
Marii Kuuse Iisaku Gümnaasiumist.
Juhendajateks vastavaltAnu Kaljusaar
ja Tanja Elken. Eripreemia efektse
numbri eest andis žürii selles

Kontserdima-

ema-

sid-isasid, õpetajaid, juhendajaid, saat-

-

rühmas Joonas Nurgamaale.

vanuse-

14-17aastate vanuserühmas esinenuid enam Laulukarusselli
rima ei oodata, kuid see ei vähenda

kandidee-

jaid. Kõik nad koos jaksasid pingelise

proovide perioodi läbi teha ja saali
Publiku lemmik
Marta Jakobson. Foto Triin Pikhof
sugugi nende tublidust. Võitjaks
tus Tudulinna tüdruk Minni Blum,
juhendaja Urve Tooming. Teise koha
vääriliseks tunnistati Tanja Elkeni
juhendamisel laulnud Kermo Vinkler
Illukalt ja kolmas koht läks Alajõe tüdrukule Katja Reinovale, kes laulu õppis
Tanja Elkeniga.

osu-

helisema panna. Eraldi suur kummardus Iisaku rahvamaja ansamblile 5
minus, kellele jäi põhirõhk solistide
saatmisel. Ei või mit e iga
nud inimenegi enese kohta öelda, et
on esinenud täissaalile bändi saatel.
Hoolimata võidust või mit evõidust,
kuid see elamus jääb kogu eluks.
Kahe aasta pärast keerutame-tiiru-

Mäetaguse
Põhikoolis
Mäetaguse kooli loovainete õpetajate nimel
õpetaja Meeli Õunap

Ainult seda omaks hüüa, mis Su hinge puudutab!“ ( Juhan Viiding)

„

Kui nüüd lugejal tekkis küsimus, millist oma

asja siis aetakse Mäetaguse koolis, oleks vastus järgnev:

Nimetust „Oma asi“kannab sel õppeaastal meie kooli õpilaste loovuskonkurss, mille
algatasid loovainete õpetajad Anu Kaljusaar,
Viive Aidma, Tiit Salvan ja Meeli Õunap.
Selle konkursi kaudu soovime eesti 100. juubeliaastal väärtustada meie rahvapärimust,
ärgitada laste omaloominguga tegelemist
ning teha koostööd kogukonnaga. On ju tore

olla looja, luua midagi uut traditsioonidele
toetudes. Arvasime, et miks mite luua üks
tõeliselt omane ese koos ema, isa, vanaema
või vanaisaga. Kuid mite ainult esemelist
väärtust ei loodud, samamoodi olid konkursile oodatudka sellised omaloomingu väljendused nagu luuletus, laul või pillilugu, tants,
näidend, essee või jutuke, animatsioon või
video. Loovus on juväga lai mõiste ning me
ei tahtnud seda kuidagi raamidesse suruda.
Igaüks, kes soovis osaleda, leidis midagi just
talle omast jasüdamelähedast, mis vääriks ka
teistega jagamist.
Loovuskonkurss sai välja kuulutatud
veebruarikuus, aega osavõtuks oli aprillikuu lõpuni. Konkursile laekus 35-lt autorilt
43 tööd, neist kolm tööd digitaalsel kujul.
Esemelised tööd on väga eripalgelised on
–

maalimistöid, fotosid, keraamikat, puitu,
isetehtud raamatuid, kudumeid, tekstiili,
lapitööd. Isegi üks uhke kaltsuvaip on võetud vaevaks valmis kududa. Rõõmu teeb, et
lisaks koolitunnis või käsitööringis tehtule
on nii mõnedki tööd valmistanud laps koos
ema või vanaemaga. See oligi üks konkursi
mõte, et katsetada põlvkondadevahelist
koostegemise lusti. Digitaalsete tööde hulgas
on nii omaloodud muusikapala kui ka regilaul. Esimese klassi laste poolt tehti valmis
flm „Seiklused aabitsategelastega“
.

täiskasva-

tame taas!

Saame tuttavaks Iisaku Kunstide Kool
-

Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor

Iisaku Kunstide Kool asutati aastal 1989,
mis tähendab, et järgmisel aastal tähistame
juba oma kooli 30. sünnipäeva. Seni on meil
õppinud põhiliselt Iisaku lapsed ja noored.
Suures Alutaguse vallas muutus kunstide
koolis õppimine paremini kätesaadavaks
ka teistele piirkondadele. Seni oli mõne
naabervalla lapse jaoks ületamatuks takistuseks õppekoha maksumus, millesse kõik
omavalitsused ei olnud nõus panustama.
Tasub ju lapsevanem ainult sümboolse osa
huvikooli tegevuskulust, põhiline kooli Kunstide kooli lõpuaktus. Foto Kaja Tina
arvamust, et jääb mulje, nagu oskaksid kõik noored
ülalpidaja on ikka omavalitsus.
Kui üks kool on juba pea kolmkümmend aastat
Iisakus pilli mängida. Küllap seegi võib suures osas
tõsi olla. Ühest küljest on väga paljud lapsena
tegutsenud, võib arvata, et selle tegevus on paikkonnale ka oma jälje jätnud. Olen kuulnud mujalt
malt mõne aasta pillitunnis käinud. Teisest küljest
Iisakusse tulijatelt, et siinsed lapsed on väga julged ja
õpivad lapsed ka üksteise käest. Kes kitarritunnis on
tublid esinejad. Küllap siis nii on. Ligi pooled Iisaku
käinud, näitab sõbrale duurid et e ja võibki hakata
Gümnaasiumi õpilastest õpivad ka kunstide koolis.
bändi tegema.
Loomulikult on neil sageli võimalus õpituga laval
Meie õpilased on saanud ellu kaasa kasulikke
üles astuda - eks nii see julgus tuleb. Olenkuulnud ka
oskusi nii muusika, kunsti kui tantsu alal. Meile

vähe-

teadaolevalt on vähemalt 25
noort, kes jätkanud kunstide
koolis alustatud haridusteed
ja läinud edasi õppima ning
saanud nii endale meelepärase
elukutse. Edasiõppijate
kute seas on olnud näiteks Tallinna Muusikakeskkool, Eesti

vali-

ja Teatriakadeemia,
MuusikaTÜ Viljandi Kultuuriakadee-

mia, Eesti Kunstiakadeemia,
Tartu Kõrgem Kunstikool ja
Sibeliuse Akadeemia.
Kuidas meile õppima saab?
Lapsevanem täidab avalduse,
see edastatakse kas paberil või
Iisaku
Kunstide Kooli direktorile,
digiallkirjastatult
kes lisab õpilase kooli nimekirja ja saabki õppimisega algust teha. Uusi õpilasi võtame vastu igal aastal
septembri esimesel nädalal. Katseid me ei tee. Kes
avalduse varakult ära toob, see kindlasti ka õppima
pääseb. Meile on lisaks lastele õppima oodatudka
täiskasvanud – käiakse pillitunnis, jooga-ja
titrennis ning õpitakse keraamikat.

balle-

8. klassi õpilase Anette Sarapuu
poolt valmistatud keraamika.
Foto Meeli Õunap

Mis saab tehtud töödest edasi? Kõik
konkursitööd on kuni õppeaasta lõpuni
eksponeeritud näitusel Mäetaguse kooli
raamatukogus. Tulge vaatama, oma silm
on kuningas! Konkursil osalejaid tänatakse
ja tunnustatakse koolitöö viimasel päeval,
11. juunil. Kõik vanemad ja vanavanemad
said kooli poolt tänatud ka 10. mail

munud perepäeval.

toi-

Juunikuus toimub las-

tele preemiasõit Viljandi Pärimusmuusika
Keskusesse.
Lõpetuseks soovin öelda, et ärgem unustagem loomise ilu ja võlu see on alati põnev
ja mänguline maailma avastamise protsess.
Kindlasti on igaühel meist midagi, midatehes
ta ennast õnnelikuna tunneb. Kui inimene
teeb seda, mis teda õnnelikuks teeb, siis on
ka maailm parem paik.
–
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

Alutaguse Rattamaraton avas
Eesti rattahooaja
Tiit Pekk
Alutaguse Maraton MTÜ

Fotod Bosch Eesti Maastikurattasari

7. Samurai turniir karates
Aleksei Korikov
SK „ICHIGEKI“ treener

21. aprillil toimus järjekordne „Samurai turniir“karates. Sellist turniiri
korraldame juba alates aastast 2012. Mida see endast kujutab?
Samurai turniir see on väga tähtis võistlus erinevates vanusekategooriates karatekade jaoks. Turniiri põhisisu on iga sportlase individuaalne füüsiline etevalmistus ja vastupidavus. Sportlased heitlesid
kolme tunni jooksul oma klubikaaslastega, tõestades, et nad suudavad
kõike! Turniirist võt is osa 38 sportlast Alutaguse valla ICHIGEKI
linna klubist SEIBUN. Kõik, kes tulid,
spordiklubist ja
olid tublid osalesid, panid ennast proovile ja said kinnitust oma
heale füüsilisele etevalmistusele. Oma armsatele sportlastele tahan
panna südamele, et kunagi ei tohikurvastada kaotuse üle, ei tohi käsi
rüppe lasta, vaid pürgida edasi võidu suunas. Tõstke oma enesekindlust siis ja ainult siis tunnete te ennast kindlameelsete sportlaste ja
karatekadena.
Alutaguse valla klubi ICHIGEKI sportlaste tulemused Samurai
turniiril: Gleb Morozenko (5-aastane) 1. koht, Evar Piirits (14-aastane) 3. koht, Marko Mets (15-aastane) 3. koht. Neil sportlastel, kes ei
saavutanud auhinnalist kohta, ei maksa kurvastada, vaid jäta meelde,
et ilma kaotusteta ei tule ka võite. Treenerina räägin alati tegelege
ühe kindla alaga põhjalikult, siis on teil võimalik saavutada kõrgeid
tulemusi.
Tänan kohtunikebrigaadi Aleks Korikovi ja Anton Beljakovi õiglase kohtunikutöö eest. Samuti kuuluvad tänusõnad Alutaguse vallale
meie sportlaste toetamise ja koostöö eest.
–

Kohtla-Järve

–

–

–

Alutaguse vald osaleb Eesti
omavalitsuste suvemängudel
Taavi Toomel
Iisaku Spordikeskus

Eesti selle aasta esimene tõsisem mõõduvõt

maastikuratamaratonis peeti 28. aprillil Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuses, mis oli avalöögiks Bosch Eesti Maastikuratasarja 2018.
aasta hooajale.
Kui Alutaguse suusamaraton tähistas
veebruaris juba 20. juubelit, siis rat
ton toimus alles neljandat korda. Hoolimata
varakevadistest oludest oli stardijoonel
esmakordselt kokku üle 500 osaleja.
lavanem Oleg Kuznetsov andis stardipaugu
379 põhidistantsil osalejale, noorte ja -matkadistantsil oli 96 sõitjat ning lastesõitudel
lustis 42 tulevast rat aässa.
Finišijärgselt kuuldud osalejate tagasisides on esikohal “nii mitmekesine ja huvitav
rada”. Ei ole vist Eestis teist sellist paika, kus
nii väikese ala peal näeb mitut teineteisest nii

amara-

Abival-

erinevat maastikku

ilusat Kurtna järvistu
männimetsa, endist turbaraba ja rekultiveeritud Narva karjääri. Karjääri kivine pinnas
meenutab rohkem Kesk-Euroopa mägesid
ning nõuab igal aastal nii mõnegi pinnasele
sobimatu rehvi vahetamist. Sellest aastast
nägi kõiki neid erinevaid maastikke nii pikal
kui lühikesel rajal. Alutagusel on, mida näidata ja see on korraldajatele üks suurimaid
motivaatoreid edasi pingutamiseks.
Põhidistantsi võitjana veeres üle fnišijoone Sten-Erik Otender, kes alistas 42 km
-

ajaga 1.45.41. Teiseks tulnud Peeter Tarvis
kaotas võitjale seitse sekundit ja kolmanda
koha sportlane Raido Saar üheksa sekundit.
Naisteklassis võidutses Mairis Õispuu ajaga
2.04.36.
Noorte- ja matkadistantsi võitis ülekaalukalt
arvestuses sõitnud Anet
Sirvel ajaga 53.42. Teisena jõudis 19,5 km
rajalt tagasi M14-klassis võisteldnud Martin
Krusemann ajaga 55.09.
Maratoni korraldajad tänavadkõiki kümneid ja kümneid abilisi. Heameel on näha,
et Alutaguse Suusaklubi lapsed löövad ise
aktiivselt kaasa ja on korralduse juurde
nud ka omadvanemad. Igatahes on tänaseks
kokkuvõt ed tehtud ja järgmise aasta 5. rat amaratoniks on palju uusi mõteid.

N16-klassi

too-

43. Eesti omavalitsuste suvemängud toimuvad
7.–8. juulil 2018 Läänemaal Haapsalus, Linnamäel,
Paliveres ja Pullapääl paiknevates spordirajatistes.
Suvemängudel võisteldakse 11 spordialal. Üldkokkuvõt es selgitatakse
parimad linnad japarimad vallad kahes grupis üle 8000 elaniku ja
kuni 8000 elanikku. Spordialadest on mängudel kavas kergejõustik,
–

naiste võrkpall, meeste võrkpall, mälumäng, petank, discgolf, tennis,
köievedu, jalgratakross, orienteerumine ja juhtide võistlus.

34. Eesti omavalitsuste talimängudelt toodi koju üldarvestuses

neljas koht.
Kõikidel, kes soovivad Alutaguse valla koondvõistkonnas kavas
olevatel spordialadel koduvalda esindada, palun võt a ühendust registreerimiseks ning täpsema info saamiseks telefonidel 5615 3600 või
529 0690 hiljemalt 26. juuniks!
Mängude kohta leiab infot ka korraldaja Eestimaa Spordiliit Jõud
veebilehelt www.joud.ee.
Tulge ja andke suurel spordipeol omapoolne panus!

Võistluste peakorraldaja Tiit Pekk.

Volbriõhtu ja Teeme Ära! Puhatus

EV100 Kiikla külas
Ruth Linnard

Sünnipäeva juurde kuuluvad loomulikultka kin-

Kiikla rahvamaja

gitused. Meie ühiseks kingituseks saab olemakudumisgraf ti, millega kaetakse kiigepäevaks rahvamaja
fuajee kaks diivanit ning kui materjali jagub, siis ka

Programmi ''EV100 igas külas'' eesmärk on, et ükski
küla ega kogukond ei jääks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest eemale. Kiikla külla jõuab
sünnipäev 11. augustil, mil saab seda koos endiste
ja praeguste elanike, lähemate ja kaugemate sõprade ning naabritegakiigepäeval väärikalt tähistada.
Kiigekultuur on Eestis väga vana aastasadu
on kiigeplatsid olnud üks külarahva meeliskohti,
kus kokku saada ning suhelda. Seal on tantsitud,
lauldud, räägitud jutu ning muidugi kiigutud.
Kiiklas ei ole juba mitu aastat kiike. Kiigepäeval
on siiski võimalikkiikuda ka Kiiklas – võrkkiiges,
kiiktoolis ja kiikingu kiikedel. Järgides muistseid
tavasid kuulub meiegi kiigepäeva juurde lisaks kiikumisele tants ja laul ning rahvalikud mängud ja
osavusvõistlused.

rahvamaja läheduses kasvavad puud. Kudumisgraf ti
on uudne jahuvitav kunstiprojekt, mille eesmärgiks
on tuua ümbruskonda ebatavalist värvi ja elevust,
kuid vajadusel edasi anda ka mõni oluline sõnum
kogukonnale. Meie sõnumiks saab olema omakülatunne ja kõik, kes seda tunnevad on kutsutud kaasa
lööma. Selleks ei pea olema suur käsitöömeister.
Oma panuse saab anda sellega, et tuua rahvamajja
kodus lõngakotis leiduvaidkasutamata jäänud lõngakerakesi või villaseidkudumeid, mida enam ei kanta.
Idee algatajateks on MTÜ Maadaam naised,
kes korraldavad ka lõngast lappide kudumise ja
kokkuõmblemise.
Kudumeid võib tuua Kiikla rahvamajja tööpäevadel kell 14-20 või leppida kokku telefonil
51902091.

–

N16-klassi võitja Anet Sirvel.

Ene Tasa
Puhatu küla kogukond

30. aprillil toimus lustlik volbriõhtu, kus ei puudunud ka
nõiad. Suur lõke jäi süütamata, sest tuul oli liiga tugev, aga
väike lõke oli siiski olemas.
Külavanem ei lasknud vanematel inimestel
ainult istuda, vaid pani nad mängima katkist
telefoni. Nooremad said mõõtu võt a võrkkotis
jaluuaga joostes.Kõige rohkem pakkus elevust
mäng „Tagumine paar” japeitus, mida mängiti
juba pimedas.
Tantsudega esines meile mustlastantsija
Natalia. Terve õhtu kõlas 80-ndate muusika.
Aitäh kõigile, kes osa võtsid! Olete supertublid!
5. mai talgupäeva raames sai meie külaplats
Iisaku kihelkonna värvidesse ja looduspäeva
puhul istutasime sireli, mis tulevikus hakkab
oma õieilu meile pakkuma.
Foto: erakogu
Kohtumiseni kalapüügivõistlusel!
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Kutsume üles kõiki kõrvitsaid kasvatama!

Siöa&u (üimnaaöium
ooli olemasolu esmamainimises!

Kui küsite, milleks seda kõike tarvis

Ene Raudar
IllukaKool
Eelmisel aastal tegi Illuka kool Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks kingituse,
tades ja kogudes Tallinna loomaaia asukate
toidulauale kahe tonni jagu kõrvitsaid.
Kevadel panid lapsed, nii lasteaia mudilased kui kooliõpilased, maha 100
taime. Meie kooli vilistlasest põllumajanduset evõtja eraldas maa ja aitas põllulappi
ete valmistada. Suvel käidi talgute korras
kastmas ja harimas. Osalesid nii lapsed kui
ka aktiivsemad õpetajad ja lapsevanemad.
Sügisel olid nii lapsed, õpetajad kui ka
lapsevanemad taas agaralt abis korjamas ja
saaki loomaaia poolt saadetud kastidesse
kogumas. Lasteaia lapsed tõid kodudest
kõrvitsaid juurde ning suure osa annetas
lisaks ka kohalik et evõtja. Kokku saadi
kahe tonni jagu saaki ning bussitäie õpilastega käidi seda pidulikult koos laulude ja
pillilugudega pealinnas üle andmas.
Meie heaks sõbraks sai loomaaiakoostöösuhete koordinaator Signe Kalgan, kes
meile tänavugi üleskutse ja kaheksa
saseemet saatis ning taas vilju kasvatama
ärgitas. Illuka kool teeb siinkohal omakorda üleskutse kõigile meie valla
asutusetele ja elanikele, et kogus toekam
saaks.

kasva-

kõrvitsa-

kõrvit-

haridus-

on, siis vastuseid on mitu. Esiteks kooli ja
lasteaiapuhul õpilaste kaasamine, tegevuse
kaudu õppimine ehk töökasvatus ning teiseks kogukondlik koostöö. Selles tegevuses
on rõõm

lisaKus

\

aastat!

mitmepoolne.

Meil osalesid aktsioonis kõik kooli ja
lasteaia lapsed ning paljud õpetajad ja lapsevanemad. Kõigil oli üks ja ühine eesmärk –
heategevus. Lapsed said kogemuse, et nende
jõukohane töö ja tegevus valmistab kellelegi
rõõmu ja tulemusrikastab toidulauda. Signe
Kalgani sõnul jagus maiust elevantidele
käesoleva aasta märtsini. Nüüd on paras aeg
uued seemnedmuldapista janendest
vad viljad sügisel loomaaia poole teele saata.
Kõrvitsate puhul on sügiseti ikka tavaline, et
neid kipub üle jääma. Lahendame sel aastal
olukorra nõnda, et kogume saagi kokku ja
saadame ühise koormana teele. Transpordi
eest hoolitseb tavapäraselt DPD Kuller, kes
kõrvitsakoormad tasuta kohale toimetab.
Tegevuse kohalikuks koordinaatoriks
on Illukakooli loodusainete õpetaja Anneli
Dietrich, kellelt Facebooki kaudu täpsemat
teavet küsida saab. Küllap teeb ta infovahetamiseks ka vastava Facebooki lehe, kui
huvilisi parajal hulgal tekib.
Ilusa eesmärgi nimelkoostööd teha on
tore!
Selleks virka vaimu, krapsakat kät
ju
kõrvitsaõhinat!
ja

kasva-

rn

Hea Iisaku kooli vilistlane, õpetaja, töötaja!
Ootame sind VILISTLASTE KOKKUTULEKULE laupäeval
9.juunil 2018.a.
13.00 avatud kohtumiste kohvikud.
13.00 15.30 lühipeatustega jalutuskäik mööda Iisaku vaatamisväärsusi; vaatetorni juures õpilaste tervituskontsert;
mälestusküünalde süütamine kalmistul.
13.00 15.00 sportlikud tegevused lasketiirus ja võimlas.
15.00 -16.00 on sööklas võimalus süüa koolisuppi.
16.00 17.00 kontsert-aktus 17.30 18.30klassijuhatajatund.
19.00 kokkutuleku peoõhtu ansambliga Fantaasia, avatud puhvet-baar.
Osalustasu kuni 10. maini 10 €, edasi kuni 09. juunini 15 €. Osalustasu 09. juunilkohapeal 20 €. Osalusmaksu on
võimalik tasuda sularahas Iisaku Gümnaasiumi kantseleis või ülekandega MTÜ Iisaku Haridusselts arveldusarvele:
LHV EE097700771002596207.
Täiendav informatsioon: iisaku@iisaku.ee, tel. 339 3556; huvi-ja projektijuht Andre Kaljumäe tel. 339 3094
Kooli kodulehekülg: iisaku.edu.ee
Facebook: Iisaku Gümnaasiumivilistlaste kokkutulek
-

-

-

-

BUSSIINFO

MTÜ Tudulinna Kultuurikants

Mäetaguse piirkonna pensionäride sõit Jõhvi
linna toimub järgmise sõiduplaani alusel:

KUTSUB:

Mõttesport

26. juuni –Väike-Pungerja, Uhe, Atsalama,
Pagari, Jõetaguse
5. juuni Mäetaguse alevik, Aruküla, Kalina

Maakonna esikolmikus kaks Alutaguse
võistkonda
29.04.2018 toimus Kohtla-Järvel Ida-Vi06.05.2018 toimusid Tartus Vilde ja
rumaa lahtiste meistrivõistluste viimane
Vine restoranis Eesti meistrivõistlused
IV etapp sporditeemalises mälumängus,
mille võitis lisaküsimusega Karru klubi
Pagari võistkonna ees. Eelmised kolm
etappi võitnud nõrgendatud koosseisuga
esinenud Alutaguse võistkond jäi kolmandaks jatagas sellega esikoha üldarvestuses.
Hooaja kokkuvõt es I koht Alutaguse
võistkonnale koosseisus Andrus Alamaa,
IndrekMoisa ja Andrus Aamer 143 punktiga. III koht Pagari võistkonnale
sus Jaan ja Argo Sepp, Rainer Puur ning
RaitMurutalu 121 punktiga.

koossei-

mälumängus, mis on kogu Eesti mälumängumaastiku tippsündmus. Erinevate
võistkondade kooseisudes osalesid praktiliseltkõik Eesti tippmälumängurid nagu
Igor Habal, Indrek Salis, Hugo Tang, Arko
Olesk jt. Vastata tuli 160 üliraskele
musele viie tunni jooksul. Alutaguse võistkonna (Andrus Alamaa, Indrek Moisa,
Argo Sepp ja Andrus Aamer) tulemuseks
jäi 14. koht.

-

12. juuni Ratva, Kiikla, Võrnu, Ereda
-

Väljasõit Mäetaguselt kell 9.00.

10. juunil 2018

küsi-

12.00 Ekskursioon kultuuriloolistes
paikades (kogunemine kell 11.45

Rahvamaja ees)
14.00 Tudulinna väärikate

ehitus-

mälestiste infotahvli pidulik avamine
Linnamäel
•

•

•

Vana kiriku taastatud tornikuke saabumine
Rinnamärgi esitlus
Hea Tahte Kokkuleppe sõlmimine

15.00 Kontsert kauni eesti muusikaga

vanas kirikus
Pärast kontserti ainulaadne võimalus
tutvuda vana ja uue kiriku ning
tuuleveskiga!

Mäetaguse mälumänguturniiril osalenud võistkonnad. Foto Kärolin Kruut

Oodatud on kõik Tudulinna
kultuuripärandi hoidmisest ja
edasiarendamisest huvitatud inimesed!

101 rahvakohtumist
Keskerakond korraldab 101 rahvakohtumist
üle Eesti. Alutaguse vallas toimub kohtumine
7. juunil kell 18 Mäetaguse Rahvamajas.

Ida-Virumaa

Kärolin Kruut
Alutaguse Huvikeskus

on

juba 15 hooaega

mängi-

tud mälumängu. Erilised kiidusõnad Aet

Allikmaale, Ruth Linnardile, Argo ja Jaan
Seppale ja Rait Murutalule, kes on kõik
hooajad mälumängu kaasa mänginud.
Mäetaguse mälumänguturniiri fnaal toimus traditsiooniliselt neljapäeva õhtul,
19.aprillil Mäetaguse rahvamajas. Hooaja üldvõitjaks tulnud Kaare võistkonnas
mängisid Rein Pärna, Kaido Kooga ja

Aime Luuk. Teise koha saavutas Kalina
Külaselts koosseisus Ülle Tõnurist, Eino
Autor, Aet Allikmaa ning auväärsele kolmandale kohale tuli Kiikla Rahvamaja
koosseisus Ruth Linnard, Liivi Sootalu ja
Veljo Kingsepp. Aitäh kõigile meeskondadele, kes 15. hooajal mängumänguturniirist osa võtsid ning tugevat konkurentsi
pakkusid. Täname meeskondi Mäetaguse
spordirahvas, Vallavalitsus, SMS, Kaare,
Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi, Kiikla
rahvamaja, Kuldaju, Kalina külaselts,
Matsküla, Maainspektsioon ja Kivirullija.
Hoidke ikka vaim värske ja kohtumiseni uuel hooajal!

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon...
Mälestame seltsi auliiget

LEMBIT TÕNIST
Avaldame
kaastunnet omastele.
Tudulinna

Laulu-Mängu Selts

mure-

Räägime Alutaguse valla ja kogu
dest, perspektiividest, teeme ettepanekuid, mõtleme
tulevikule. Toimuvad 5 laudkondlikku arutelu,
tuuri ja haridusvaldkonna moderaator Aadu Must,
ettevõtluse Toomas Vitsut, ühiskonna ja heaolu
moderaator Raimond Kaljulaid, põllumajanduse ja
keskkonna moderaator Tarmo Tamm,
konna moderaator Eevi Paasmäe.

kul-

sotsiaalvald-

Oodatud on kõik valla elanikud olenemata erakondlikust kuuluvusest või poliitilistest vaadetest.
aktiivset osavõttu nii laudkondadesse kui ka
lõpparutelule.

Ootame

Lisainfo Marek Kullamägi, tel 5345 2569
marek.kullamagi@alutagusevald.ee

Selgusid Mäetaguse mälumänguturniiri
15. hooaja võitjad

Mäetagusel

7

ALUTAGUSE VALLA LEHT

f^Jl^äle^tcwmlalibimuid
AKSEL SAVI

13.01.1929-22.04.2018
OTTOMAR MAASIK

ELVI REISKA

28.03.1937-21.04.2018
VALDEK RISTJÕE

04.02.1967-12.04.2018

12.03.1933-05.05.2018

TONILDE KUKK
20.05.1927-24.04.2018

LEMBIT TÕNIS
24.04.1934-05.05.2018

LIIDIA SELIVJORSTOVA
21.05.1934-17.04.2018

VAIKE VAINOMÄE
25.06.1934-05.05.2018

8

MAI 2018

ALUTAGUSE VALLA LEHT

ATSO SEPAJÕE
14.04.2018

GREGOR LEMBINEN
24.04.2018

KATRIN KUTNIAK
14.04.2018

ANASTASIA TULJAKOVA
26.04.2018

3. juunil 2018 toimub Mäetagusel
EV 100 raames

IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE
IV LAULU-JA TANTSUPIDU.
13.05 JUHANES LEPASAAR

98 Oonurme

21.05 TAISSIA PAŠKOVSKAJA

94

Jaama

90

Rausvere

4.05

ENNO KASK

13.05 HELMA SELLIOV

90 Ongassaare

22.05 VILMA BOGDANOV

90

Kasevälja

29.05

NINA VOROBIEVA

90

Kuremäe

4.05 VILLIO REINSALU

88

Kuremäe

9.05

88 Mäetaguse

Algab kell 11.30 rongkäiguga käsitöömaja eest ja suundub
mööda terviserada rularajale.
Seal saate laste esinemist nautida. Olete oodatud!

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIK ALENDER
29. mai kell 18.00
Iisaku Rahvamajas
Iisaku Kunstide Kooli tantsuklassi hindeetendus.
Esitamisele tulevad aasta jooksul õpitud tantsud. Valitakse
rühmade säravaimad tantsijad.
Oodatud on kõik huvilised.
•

ELLA PÕLDOJA

29.05 VÄINO ROOSE

88 Varesmetsa

12.05 ILMAR LEPASSAAR

87

Rannapungerja

85

Kiikla

11.05 HILSE-LISETTE PAULBERG

85

Pagari

18.05 ARVO TOMBERG

85

Rannapungerja

24.05

85 Vasavere

2.05

LINDA-JUHANNA KINGUMETS

ILME-OLIVIA NURM

11.05 HELGA PORRI

84

31.05 ANTIK RANNAMÄE

84 Vaikla

14.05 LEMBIT UUSTAL

83

Iisaku

19.05 KULNO RAJA

83

Sahargu

82 Atsalama

8.05 ALLI MALMET

82

27.05 EWALD UTWICH

Puhatu

82 Alajõe

3.05 ANTS LEHTSE

81

Kauksi

5.05

ELVIRA KOROGODOVA

81

Mäetaguse

NIKOLAI ROHI

81

Alajõe

80

Jaama

70

Jaama

11.05 SERGEI PETRUHHIN

70

Rannapungerja

18.05 ANNE KRIVAN

70

Kasevälja

22.05

13.05 NIKOLAI LUPANOV

22. juuni kell 21
Kuremäe jaanitule platsil
Kuremäe jaanituli
•

31. mai kell 20
Illuka mõisapargis
Ott Leplandi kontsert
Pilet täiskasvanutele 5 €,
alaealistele tasuta.
Vihma korral toimub kontsert
mõisas.
•

Pagari

3.05 VALDEK ELP

22. juuni kell 20
Mäetaguse jaaniõhtu
Jaaniõhtul sõidab Alutaguse
vallas buss, transpordi soovist
palume teada anda hiljemalt
11. juuniks tel 336 6963 või
karolin.kruut@alutagusevald.ee
•

22. juuni ja 29. juuni

•

kell

10-16

Alajõe rahvamajas Kirbuturg
23. juuni
Maakaitsepäev Iisakus
Kaitseliidu võidupüha paraad
Alutaguse vabadusvõitlejate
mälestusmärgi avamine
•

2. juuni kell 14-23
Mäetaguse käsitöömajas,
•

16. 06.2018

Iisakus

EESTI INGERISOOMLASTE
XXVIIILAULU-JA TANTSUPIDU

mõisaõuel, rahvamajas
Folklooripidu Kirde Killad
„Siit nurgast ja sealt nurgast…“
Lisainfo tel 336 6963 või
karolin.kruut@alutagusevald.ee

Presidendi võidutule
edasiandmine

23. juuni kell 20.30
Iisaku lauluväljakul
Jaanipidu
•

8.05

NIINA MOTŠJONOVA

Tasuta

12.00 Jumalateenistus Iisaku kirikus
13.00 Rongkäik Iisaku lauluplatsile
13.30 Laulud, tantsud, lõke
süütamine

3. juuni kell 11.30
Mäetaguse terviserajal
Ida-Virumaa lasteaedade IV
tantsu-ja laulupidu
•

23. juuni kell 20
Alajõe jaanituleplatsil
•

Jaaniõhtu

6. juuni kell 18
Iisaku Gümnaasiumi aulas
Iisaku Kunstide Kooli lõpuaktus. Kontsert, kus esinevad
kunstide kooli muusikud ja
•

Osalevad laulu-ja tantsurühmad
Eestist, Soomest ja Venemaalt
Iisaku rahvamaja

tantsijad.

Oodatud on kõik huvilised.
10. juuni
Iisaku muuseumi juures
Iisaku külalaat
Lõbusaid lugusid räägib Kaarel
Tuvike, esineb Väliharf.
Info www.iisakumuuseum.ee,
•

info@iisakumuuseum.ee

29. juuni kell 19
Iisaku kirikus
Seitsme linna muusikafestivali
avakontsert. Peterburi Riiklik
Akadeemiline Koorikapell.
Suur segakoor esindab võimsat vene koorikultuuri. Koori
dirigent Vladislav Tšernušenko.
Koor esitab vene koorimuusika
kuldrepertuaari. Pilet 10 €
•

7. juuli
Alajõe Rääbise päev
•

8. juulil
Tudulinna päev
kell 12 surnuaiapüha
kell 14 kokkutulek Tudulinna
rahvamajas
•

15. juuni kell 19
Puhatu küla platsil. Õuekino
ja üheskoos fotomeenutuste
vaatamine Puhatu kogukonna
tegevustest läbi aastate
•

•

7. juuli

Illuka kandi kodukohvikute

16. juuni kell 13.30
Iisaku kirikus
Iisaku lauluväljakul
Eesti ingerisoomlaste
ja tantsupidu
28.
•

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad

Kultuurikalendris on võimalikud muudatused, palun jälgige reklaame!

Kinnistud võivad olla tehtud raietega

PAKUTAKSE JÄRGMISI

TEENUSEID:

KUULUTUSED

kulmude modelleerimine

Soovin osta I korrusel 2-või
3-toalise korteri. Sobib ka
majaosa. Hind kuni 10 000 eur.
Tel 5686 2218

kulmude ja ripsmete
värvimine

Korstnapühkija-pottsepp
tuleb 7 päeva nädalas.
Tel 552 8512

ja korrigeerimine;

(püsivärvidega või hennaga)
Jumestaja teenused

Registreerimine

OÜ ESTEST PR ostab

metsa-ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

14. juuli
Mäetaguse mõisa ümbrus
Mäetaguse XXIII mõisapäev
•

laulu-

ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

päev

telefonil:
56 901 196 Angelina,
50 96 979 Alesja

Täpsem info Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus 336 6963/5885 9979 karolin.kruut@alutagusevald.ee

ÜLESKUTSE!
Puhatu Selts kutsub kõiki osalema
fotonäitusel „25 aastat Illuka valda“!
Ootame 1. augus~ ks 2018 aadressil
puhatuselts@gmail.com kõiki fotosid,
mis seostuvad Illuka valla ja vallavalitsusega.
Eri~ oodatud on just vanemad fotod
(võib meieni toimetada ka paberkandjal külavanema kä~ e).
Kõikidest fotodest teeme näituse 11. augus~ l Puhatu külapäeval.
Väljaandja: AlutaguseVallavalitsus
Postiaadress: Tartu mnt 56, 41101
Iisaku alevik, Alutaguse vald,
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385
toimetus@alutagusevald.ee

Ida-Virumaa

e-mail:

TASUTA.
Tiraaž: 2000
Küljendus: Kolmik W
Trükk: Trükikoda Trükis AS

