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Peipsiäärsed külad tähistasid aastapäeva
Tatjana Ševtšenko
Alajõe kultuurikorraldaja
Alajõe külaplatsil toimus 18. augustil Peipsi
Külade Päev. Piki Peipsi järve põhjakallast asub
kümme Alutaguse vallaküla. Igaüks neist küladest
on oma rikka ajaloo, traditsioonide ja omanäolise
kultuuriga. Kokkusaamise peamiseks eesmärgiks
oli tutvustada külade ajalugu, tavasid ning tähistada Alajõe ja Remniku külade aastapäeva.
Sel aastal möödus Alajõe ja Remniku külade
esmamainimisest 435 aastat. Tervitussõnadega
pöördusid osavõtjate poole Alutaguse Vallavolikogu esimees Raivo Raap ja abivallavanem Kairi

Soomer. Tänukirjadega peeti meeles nende kahe
küla eakamaid elanikke.
Kontsertprogrammis astusid üles isetegevuskollektiivid: ansambel „Ruskaja Pesnja“ Pavel
Smirnovi juhatusel Jõhvist, tantsuansambel
„Lebeduški“ Natalja Tumanova eestvedamisel
Lohusuust, folkloorirühm „Rusitš“ Narvast Vladimir Antipovi juhtimisel, marionetnukkude teater
„Muumitroll“ Narvast Ljubov Levina eestvedamisel, sõugrupp „Soho Show“ Kohtla-Järvelt ning
solist Nikolai Maslov.
Suurepärase lasteprogrammi oli et e valmistanud Natalja Anikina. Nii lapsed kui täiskasvanud said aega sisustada koos Alekseiga hiiglaslikku ragulkat lastes või kipsist kujukesi värvides.

Kõigile jagus õhtu jooksul mitmekülgset tegevust.
Suurtes telkides pakuti ka kehakinnitust.
Korraldajate poolt ellu kutsutud šašlõkivalmistamise konkurss tekitas elevust ja ilmestas
kogu päeva. Konkursi võitjatele olid auhindadeks
šašlõki valmistamiseks vajalike maitseainetega
korvid, mille pani välja f rma SkyHorse Narvast.
Konkursi võitjaks osutus nii žürii kui ka sõltumatute ekspertide ehk rahva arvates Aleksandr Tint
Karjamaa külast. Õhtu lõppes diskoga.
Tänan kõiki, kes aitasid sündmust et e valmistada ja läbi viia: Irina Päll, Natalja Tširneiko, Vitali
Ševtšenko, Marek Kullamägi ja Alutaguse Huvikeskus. Suurim tänu kõigile osavõtjatele!

Õun õhetab
jakahkjaks tõmbub rukis.
Suur küpsemine
kõigest üle käis.
Öö kõnnib juba
pehmeis mustis sukis
japihlakad
on äkki marju täis.
Näe, koolijütse,
värskeid koolijütse
on äkki valmis saanud
terve sülem.
Ja nende uhiuusi

koolimütse
soe sügispäike
naerdes kuldab üle.

Avaaktused
Alutaguse valla koolides
TUDULINNA KOOL
IISAKU GÜMNAASIUM

1. september kell 9.00
3. september kell 9.00

ILLUKA KOOL

3. september kell 9.00

MÄETAGUSE PÕHIKOOL 3. september kell 9.00

I klassis kooliteed alustavad

õpilased

Alutaguse valla koolides
Mäetaguse Põhikool

15 õpilast

Iisaku Gümnaasium
Illuka Kool
Tudulinna Kool

9 õpilast
6 õpilast
3 õpilast

Iisaku Kunstide Kool
võtab 3.–6. septembrini
vastu uusi õpilasi.
Täpsem info kunstide kooli kodulehel
https://iisakukunstidekool.weebly.com/
Iisaku Kunstide Kooli õppeaasta avaaktus
toimub 7. septembril kell 17.30
kunstide kooli tantsuklassis.
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Fotod: Signe Roost

ÕIGUSKORRA ÜLEVAADE
ALUTAGUSE VALLAS
Indrek Hindreus
Piirkonnapolitseinik

Esimene poolaasta on möödunud ning aeg teha
kokkuvõte, mis on Alutaguse vallas hästi läinud
ning mis vajaks meie kõigi suuremat tähelepanu.
2018. aasta esimesel poolaastal registreeriti
Ida-Virumaal kokku 1727 kuritegu, mida oli möödunud aastaga võrreldes 34 juhtumi võrra
kem. Registreeritud kuritegude arv on kasvanud
vaatamata sellele, et maakond haldusreformiga
väiksemaks muutus.
Käesoleva aasta esimese kuue kuuga registreeriti Alutaguse vallas 28 kuriteoepisoodi enam
kui möödunud aastal. Peamisteks kuriteoliikideks
olid isikuvastased, varavastased ning liiklussüüteod. Suureks murekohaks on isikuvastaste
süütegude arv. Isikuvastaseid kuritegusid registreeriti kokku kolmel korral, neist ühel korral oli
tegemist raske tervisekahjustuse tekitamisega
ettevaatamatusest ning kahel korral kehalise

roh-

Riigiametnikud jõudsid
välitööde käigus rappa
Signe Roost

sotsiaaltöötajad.

esindajate eesmärk oli arengustrateegiate –
programm,
arengukava ning
muv Eesti 2030
jaoks sisuliste
ideede kogumine koostöös erinevate ametkondade ning kohapealsete partnerorganisatsioonidega.
Vabariigi Valitsus on teinud otsuse
programmi algatamiseks 2018. aasta sügisest. Ida-Virumaa arengustrateegia peab valmima
2019. aasta jaanuariks. Lõimuv
Eesti 2030 kokkupanemine toimub
aastatel 2018-2019.

Välitööde idee tõi ligi 160
ametnikku riigiasutuste kabinet idest välja Ida-Virumaale, kus
augustini tuuritati nii koos kui
piti mööda maakonna valdasid ja
linnu. Rändavate riigistruktuuride

tervitusega sisse abivallavanem
Kairi Soomer. Selleks, et valdavalt
Tallinnas töötavad riigiametnikud
saaksid paremini aru meie inimeste
rõõmudest ja muredest, tegi valda

Ida-Virumaa
Ida-Virumaa

toimetaja

Lõi-

–

Kultuuriministeeriumi poolt
kureeritud riigiametnike dessant
Ida-Virumaale jõudis 13. augustil
Alutaguse valda. Kolmekümnele

keskvõimu esindajale sekundeerisid Mäetaguse mõisa saalis toimunud seminaril meie
likogu ja vallavalitsuse liikmed,
kultuurivaldkonna inimesed ning

vallavo-

6.–17.
gru-

Ida-Virumaa

Alutaguse

seminari

juhatas

tutvustava esitluse vallavalitsuse

liige Andrus Toss. Alutaguse vald on
Eesti kõige hõredama

inimasustu-

sega vald ning peamine sõnum oli,
et poolel Ida-Virumaast nii väheste
inimestega toimetamine erineb
liselt elust ülejäänud maakonnas,
pealinnast rääkimata. Lii Roosa
jagas Peipsi-Alutaguse
koja kogemust maaetevõtluse ja
mit etulundustegevuse toetamisel
Leader programmist.
Ajurünnaku vormis ja segalaudkondadena püstitati küsimusi ning
otsiti lahendusi. Kuidas muuta Alutaguse vallas elukeskkonda
tiivsemaks? Kuidas suurendada
valla tulubaasi? Kuidas suurendada
inimeste aktiivsust? Kuidas
dustada ja toetada et evõtlust? Mis

olu-

Koostöö-

atrak-

soo-

on alternatiiv põlevkivile? Mis juhtub siis, kui põlevkivi otsa lõpeb?
Kohalik omavalitsus elukeskkonna
kujundajana kus ja mil määral
peab asju reguleerima? Milline on
riigi roll eelduste loojana? Suured
mõted suurtel paberitel said koos
–

inimestega

ministeeriumitesse

kaasa pandud ja seda lootuses, et
koostatavad programmid ja arengukavad nendega ka arvestavad.
Peale seminari sõitsid osalejad
Mäetaguselt edasi Iisaku
seumi, kus nendega liitus kultuuriminister Indrek Saar. Välitöödele kohaselt lõppes riigiametnike
tööpäev Kotka matkarajal Muraka
looduskaitseala rabamaastikul, sest
sood, rabad ja metsad – see ongi

Muu-

Alutaguse.

väärkohtlemisega.
On positiivne, et inimesed on teadlikumad
ja informeerivad politseid senisest enam. Tänu
sellele saame koostöös valla sotsiaaltöötajatega
riskiisikutega operatiivsemalt tegeleda. Palun ole
ka Sina tähelepanelik ja märka abivajajat! Juhul,
kui kannatad ise vägivalla all, siis tea, et sellest on
alati väljapääs.
Varavastaseid kuritegusid registreeriti kuue
kuuga 21, kus kõigi osas oli tegemist vargustega.
Liiklussüütegusid registreeriti kuus, mis kõik
olid seotud mootorsõiduki juhtimisega joobeseisundis. Alaealiste poolt toime pandud
tegusid registreeriti Alutaguse vallas esimesel
poolaastal kolm, nendest kaks seoses kehalise
väärkohtlemisega.
Väärtegusid registreeriti käesoleva aasta esimese kuue kuuga 205 juhtumit vähem võrreldes
2017. aasta esimese poolega. 264st registreeritud
väärteojuhtumist 209 ehk suurema osa moodustasid liiklusseaduse rikkumised. Neist 117 juhtumit olid lubatud sõidukiiruse ületamised. Meid
kõiki oodatakse tervetena koju ning seatud piirkiirustel on kindel põhjus. Ajavõit on minimaalne,
kuid kiirust ületades aheneb juhi nägemisväli,
pikeneb pidurdusteekond ning sõiduki täielikuks
peatumiseks kuluv aeg. Ülejäänud liiklusrikkumised olid mootorsõidukijuhi või kergliikleja poolt
muude liiklusnõuete rikkumine ning alkoholi piirmäära ületavas seisundis sõiduki juhtimine.
Veel registreeruti 17 karistusseadustiku rikkumist, 6 alkoholiseaduse rikkumist, 6 liikluskindlustuse seaduse rikkumist, 4 tubakaseaduse
rikkumist, 2 narkootilise ja psühhotroopse ainete
ning nende lähteainete seaduse rikkumist, 16
riigipiiri seaduse rikkumist, 1 autoveoseaduse
rikkumine ning 3 meresõiduohutuse seaduse
rikkumist. Karistusseadustiku rikkumised olid
enamus registreeritud seoses varavastaste
tegudega väheväärtusliku asja ja varalise õiguse
vastu, seda 15 korral. Alaealiste poolt pandi kuue
kuuga toime 18 väärtegu, mida oli võrreldes eelmise aastaga kahe juhtumi võrra enam. Nendest
viis olid seotud alkohoolse joogi tarbimisega
ealise isiku poolt.
Esimesel poolaastal toimus Alutaguse vallas
ka kaks inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles
sai viga kokku neli inimest. Ka väikseim
seületus võib lõppeda õnnetult ning sõidu ajal
kõrvaliste tegevustega tegelemine seab ohtu nii
Sinu, kui ka kõik ülejäänud kaasliiklejad.
Selleks, et koos turvalisust luua, on vaja igaühe panust. Kui näed seaduserikkumist, anna
sellest teada. Võimalusel sekku, kuid ära sea end
seejuures ohtu.
Hoia end ja oma lähedasi! Koos saame muuta
oma kodukoha turvalisemaks ja paremaks

kuri-

süü-

ala-

kiiru-

VÄLITÖÖDE IDEE:
Tutvuda piirkondlike oludega, väljakutsete ja võimalike partneritega.
Saada vaade pealinnast
eemal, mis aitab kaasa riigi
poliitikakujundamisele.
Vahetada infot vastava piirkonna
ning selle eestvedajatega.
Luua võrgustikke ja leida uusi
kontakte.
Pakkuda lahendusi koostöös
kohalike spetsialistidega.
Aidata kaasa ministeeriumite ja
teiste avaliku sektori organisatsioonide omavahelisele koostööle.
•

•

•

•

•

•

elupaigaks!

ALUTAGUSE VALDA TEENINDAVAD
PIIRKONNAPOLITSEINIKUD
Margus Murdsalu
tel 337 2144 margus.murdsalu@politsei.ee
Indrek Hindreus
tel 337 2143 indrek.hindreus@politsei.ee

Kiireloomuliste probleemide korral helista 112.
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Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 14.08.2018 korraldusega nr 515
„Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine“
rahuldati järgmiste isikute taotlused
Fotod: Elo Raspel

1. Toetuse saaja: Matti Rego
Projekti nimetus: Tammesalu maaüksus veef ltri
paigaldus
Toetuse suurus: 826.78 eurot,
sh riigipoolne toetus: 413.39 eurot
KOV toetus: 413.39 eurot
Toetuse omaf nantseering 407.22 eurot.

16. Toetuse saaja: Helme Rokka
Projekti nimetus: Saareste talu
kanalisatsiooniprojekt.
Toetuse suurus: 2402.35 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1201.17 eurot
KOV toetus: 1201.18 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1183.25 eurot.

2. Toetuse saaja: Alar Pohlak
Projekti nimetus: Kullamäe talu, Kamarna küla,

17. Toetuse saaja: Meelis Kurs
Projekti nimetus: Viilepi kanalisatsiooni projekt.
Toetuse suurus: 2266.84 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1133.42 eurot
KOV toetus: 1133.42 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1116.51 eurot.

Alutaguse vald, Veevarustussüsteemid
Toetuse suurus: 858.02 eurot,

Sh riigipoolne toetus: 429.01 eurot
KOVtoetus:429.01 eurot

Toetuse omaf nantseering: 422.60 eurot.
3. Toetuse saaja: Anatoli Mussatov
Projekti nimetus: Lahtipäe talu veesüsteemi
rajamine
Toetuse suurus: 3119.52 eurot,
Sh riigipoolne toetus: 1559.76 eurot
KOV toetus: 1559.76 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1536.48 eurot.

Eesti Looduskaitse Seltsi

51. kokkutulek Alutagusel
Anne-Ly Feršel

ELKS Alutaguse osakond

Zingel. Alutaguse loodusest ja inimestest rääkisid TÜ
inimgeograaf a teadur Taavi Pae, etnobotaanik Raivo

Juuli viimasel nädalavahetusel toimus Peipsi põhjarannikul ja Alutaguse maastikel Eesti Looduskaitse Seltsi 51.
kokkutulek, kus osales üle 450 inimese.
Selle aasta kokkutuleku piirkonnaks valiti Alutaguse,
kuna loomisel on Eesti idapoolseim rahvuspark, mille loomise valitsus 26. juulil heaks kiitis. Alutaguse rahvuspargi
suurus on ligi 1/100 meie riigist, mis Eesti 100. sünnipäevale mõeldes on tähendusrikas.
Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) oli Eesti esimese –
Lahemaa Rahvuspargi loomise algataja. See sündis tänu
Jaan Eilartile ja seltsi esimesele esimehele Edgar Tõnuristile. Seetõt u tuntakse uue rahvuspargi sünni üle iseäranis
head meelt. „Oleme nüüdki Eesti kuuenda, Alutaguse
vuspargi, sünni juures,“ ütles seltsi esimees Vootele Hansen. Seltsil on Ida-Virumaal viis tublit osakonda Narva,
Sillamäe, Jõhvi, Sonda ja tänavuse kokkutuleku korraldaja
Alutaguse. Kokkutuleku hing ja peakorraldaja oli Anne
Nurgamaa koos ELKS juhatuse jaAlutaguse osakonnaga.
Loodetavasti andis
loodusesõprade
tulek parema ülevaate Alutaguse looduse rikkusest ning
kultuuri ja ajaloo eripäradest. Mitmed osalejad väljendasid siirast heameelt, et sai ikka tuldud, nähtud ja kogetud.
Kokkutuleku esimesel päeval toimus tammepuu
mine Alutaguse vabadusvõitlejate monumendi juurde
ning käidi ühiselt Rannapungerjal Tuletorni kontserdil.
Ametlik avamine toimus laupäeval, 28. juulil, Iisaku
lauluväljakul. Loodavast Alutaguse rahvuspargist kõneles
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik Hanno

Kalle ja Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonnamuuseumist.
Päeval külastati Iisaku Kihelkonna Muuseumi, Iisaku
Looduskeskust ja vaatetorni. Õhtul oldi koos Kauksi
kämpingus ja RMK laagriplatsil. Kuulati loenguid, löödi
tantsu ning tunti rõõmu vanade jauute tutavate üle. Eesti
Looduskaitse Seltsi auliikmeteks nimetati teenekad
med Andres Pohla ja Heino Tonsiver. Heino Tonsiver oli
aastaid seltsi revisjonikomisjoni liige ja esimees, rahandustegelane ja looduskaitsja ühes isikus. Heino Tonsiver
võtab praegugi aktiivselt osa meie osakonna tegevusest.
On sümboolne, et ta pälvis tunnustuse just sellel kokkutulekul, mis toimus tema Alutagusel asuva suvekodu
maastikel.
Kokkutuleku üheks osaks olid retked. Vaimustuti
Agusalu piirkonna mandriluidetest, metsast ja soost,
Kurtna maastiku rohketest järvedest, aga ka laukarohkest
Selisoost, Peipsi põhjarannikust, Kauksi kaunist promenaadist. Mitmed osalejad üllatusid nii paljudest positiivsetest elamustest, eriti need, kes olid
kas
esimest korda või siis üle mitme aastakümne.
Sündmus lõppes pühapäeval, kui külastati Peipsi põhjaranna kõrgeimaid luiteid ning käidi Vasknarvas vaatamas
põikimuule ehk buune, vana ordulinnust jakloostrit. Koos
imetleti Narva jõe kalda kaunist vaadet, uuriti piirikülade
pikka ja põnevat ajalugu, imestati venekülade ilusat väljanägemist. Paljud avaldasid lootust, et saaksid peagi uuesti
mõnes mõtes vähe tuntud piirkonnaga tutvuma tulla.
Suur tänu kõigile, kes kokkutuleku õnnestumisele ja
meie kauni kodupaiga tutvustamisele nii sõna kui ka teoga
kaasa aitasid!

Rah-

–

üle-eestiline

kokku-

istuta-

li k-

Ida-Virumaal

Iisaku Kihelkonna Muuseumi uudised
Veel viimaseid päevi on avatud nukunäitus, kus on välja pandud
kirjanduse-ja flmitegelastega seotud nukud. Jätkub imestamist
lapsele ja taasavastamist emale-isale. Kalju Tarum on leidnud
imelisi looduse loodud puidust teoseid ja vahendab neid meile.
kadakast loodud sini-must-valge küünlajalg ja
kännust lõigatud seibist kuju, okslikust tüvest looduse loodud
naisef guur jne. Kõik see on tänu Kaljule meile nüüd nähtavaks
saanud. Näitus on avatud septembri alguseni. Veel on näha koolinoortekootud kindaid ning Tallinna Ülikooli kunsti ja käsitöö
tudengite tööde näitust.
Välja on tulnud meie Muuseumi Toimetised III Alutaguse
sümbolitest. Selle on kokku pannud Anne Nurgamaa ja artiklite
autorid on oma ala spetsialistid. Teemadest lühidalt: H. Zingel
Kavandatavast Alutaguse rahvuspargist; V. Reimaa Mida võiks
tähendada Alutaguse nimi?; A. Palo Alutaguse põlismetsad
müüt või tegelikkus?; U. Timm Lendorav – Alutaguse sümbol; T
Pae Alutaguse kriivad; R Kalle Tallermaa, millest oleks võinud
kujuneda Doonau äärne Eesti Veneetsia; J. Terasmaa Kurtna järvestik - Kalevipoja jalajälgede kaitseala; A. Nurgamaa Alutaguse
allikatest; P. Pungas jt. Mõne Alutaguse soo mured ja rõõmud;
V. Reimaa Alutaguse põhjaosa rauaaegse asustuse perioodid I.
Huvilised saavad toimetisi meie muuseumist soetada.
Üleskutse otsime vanemat tapeeti. Ehk on teil kusagil säilinud tapeeti aastatest 1950–1960, muidugi ei ütle ära ka vanematest. Helista või kirjuta, kui sul võib midagi sellist leiduda. On
võimalik, et tapeedil on säilinud sildike, kus on kirjas
No246-80. Viimane number võib tähistada välja andmise aastat
või arvele võtmise aastat. Kui numbrit ei ole, siis on tegu vanema
tapeediga. Võtame vastu nii rulli kui ka tüki vanemat tapeeti, et
saaksime vaatamiseks näidiseid teha. Kirjuta või helista info@
iisakumuuseum.ee, 5646 0702

100-aastasest

.

.

–

GOST-

4. Toetuse saaja: Andrus Roosimägi
Projekti nimetus: Roosimäe kinnistu

veesüsteemi

kvaliteedi parandamine
Toetuse suurus: 1670.18 eurot,
Sh riigipoolne toetus: 835.09 eurot

KOV toetus: 835.09 eurot

18. Toetuse saaja: Heindrih Feršel
Projekti nimetus: Kurro talu
süsteem, reovee puhasti.
Toetuse suurus: 6038.04 eurot
Sh riigipoolne toetus: 3019.02 eurot
KOV toetus: 3019.02
Toetuse omaf nantseering: 2973.96 eurot.

kanalisatsiooni-

19. Toetuse saaja: Piia Otti
Projekti nimetus: Sarapiku kanalisatsioonisüsteemi ehitamine ja paigaldamine
Toetuse suurus: 2347.68 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1173.84 eurot
KOV toetus: 1173.84 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1156.32 eurot.

Toetuse omaf nantseering: 822.62 eurot.

5. Toetuse saaja: Heiti Jaanipere
Projekti nimetus: Jaanipere kinnistu
veekvaliteedi parendamine
Toetuse suurus: 3791.07 eurot,
Sh riigipoolne toetus: 1895.53 eurot
KOV toetus:1895.54 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1867.24 eurot.
6. Toetuse saaja: Vello Kristjan
Projekti nimetus: Pargi talu vee puhastamiseks
vajalike seadmete paigaldamine
Toetuse suurus: 558.1 1 eurot
Sh riigipoolne toetus: 279.05 eurot
KOV toetus: 279.06 eurot
Toetuse omaf nantseering: 274.89 eurot.

20. Toetuse saaja: Galina Gladõševa
Projekti nimetus: Rähni kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus: 1849.20 eurot
Sh riigipoolne toetus: 924.60 eurot
KOV toetus: 924.60 eurot
Toetuse omaf nantseering: 910.80 eurot.

21. Toetuse saaja: Lev Lazarev
Projekti nimetus: Jalaka kinnistul Agusalu külas
kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus: 1641.50 eurot
Sh riigipoolne toetus: 820.75

KOV toetus: 820.75
Toetuse omaf nantseering: 808.50 eurot.

22. Toetuse saaja: Ain Viirlaid
Projekti nimetus:Tootsi talu elamu heitvee

7. Toetuse saaja: Ellen Kivimägi
Projekti nimetus: Väike-Kubja kinnistule
veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus: 3360.72 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1680.36 eurot
KOV toetus: 1680.36 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1655.28 eurot.

rajamine
Toetuse suurus: 3484.00 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1742.00 eurot
KOV toetus: 1742.00
Toetuse omaf nantseering: 1716.00 eurot.

8. Toetuse saaja: Juta Pikner
Projekti nimetus: Uus-Savko kinnistule
veesüsteemi rajamine.
Toetuse suurus: 2657.22 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1328.61 eurot
KOV toetus: 1328.61 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1308.78 eurot.

23. Toetuse saaja: Hilja Avel
Projekti nimetus: Aho kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine ja septiku paigaldamine
Toetuse suurus: 3063.24 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1531.62 eurot
KOV toetus:1531.62 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1508.76 eurot.

9. Toetuse saaja: RaigoTobonik
Projekti nimetus: Mõisaküla kordoni puurkaevu

24. Toetuse saaja: Valeri Zahhartšenko
Projekti nimetus: Keskküla

rajamine ja joogivee torustiku rajamine

kanalisatsioonisüsteemi ehitamine.
Toetuse suurus: 6500.00 eurot
Sh riigipoolne toetus: 3250.00 eurot

Toetuse suurus: 3195.90 eurot

nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi

Sk riigipoolne toetus: 1597.95 eurot
KOV toetus: 1597.95 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1574.10 eurot.

KOV toetus: 3250.00 eurot
Toetuse omaf nantseering: 3358.00 eurot.

10. Toetuse saaja:Toomas Kuslap
Projekti nimetus: Saueaugu talu rauaeraldusf ltri
ja veepehmendaja soetamine ja paigaldus.
Toetuse suurus: 987.85 eurot
Sh riigipoolne toetus: 493.93 eurot
KOV toetus: 493.93 eurot
Toetuse omaf nantseering: 486.55 eurot.

25. Toetuse saaja: AireValdur
Projekti nimetus: Septiku paigaldamine koos
imbväljakuga Oja kinnistul.
Toetuse suurus: 1855.90 eurot
Sh riigipoolne toetus: 927.95 eurot
KOV toetus: 927.95 eurot
Toetuse omaf nantseering: 914.10 eurot.

11. Toetuse saaja: Galina Gladõševa
Projekti nimetus: Rähni kinnistu veesüsteemi
rajamine
Toetuse suurus: 3139.62 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1569.81 eurot
KOV toetus: 1569.81 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1546.38 eurot.

26. Toetuse saaja: Andrus Roosimägi
Projekti nimetus: Roosimäe kinnistule Vaikla
külas septiku paigaldus.
Toetuse suurus: 3002.14 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1501.07 eurot
KOV toetus: 1501.07 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1478.66 eurot.

12. Toetuse saaja: Piia Otti
Projekti nimetus: Sarapiku, Kuremäe küla,

27. Toetuse saaja: Ingmar Seli
Projekti nimetus: Allika kinnistu omapuhasti

Sh riigipoolne toetus: 1173.60 eurot
KOV toetus: 1173.60 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1156.08 eurot.

Toetuse suurus: 3002.14 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1501.07 eurot
KOV toetus: 1501.07 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1478.66 eurot.

Alutaguse vald, veesüsteemi ehitamine
Toetuse suurus: 2347.20 eurot

13. Toetuse saaja: Irma Virve
Projekti nimetus: Omapuhasti ehitamine
asukohaga Mägimaa kinnistu Vaikla küla
Alutaguse vald
Toetuse suurus: 1849.20 eurot
Sh riigipoolne toetus: 924.60 eurot
KOV toetus: 924.60 eurot
Toetuse omaf nantseering: 910.80 eurot.
14. Toetuse saaja: Vaike Reest
Projekti nimetus: Kaseniidu talu

kanalisatsioonisüsteem.
Toetuse suurus: 2680.54 eurot

Sh riigipoolne toetus: 1340.27 eurot
KOV toetus: 1340.27 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1320.26 eurot.
15. Toetuse saaja: Ellen Kivimägi
Projekti nimetus: Väike-Kubja kinnistule
kanalisatsiooni rajamine.
Toetuse suurus: 2452.20 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1226.10 eurot
KOV toetus: 1226.10 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1207.80 eurot.

ehitus.

28. Toetuse saaja: Raivo Avel
Projekti nimetus: Aveli, Uhe küla
kanalisatsiooniseptiku paigaldus
Toetuse suurus: 3123.54 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1561.77 eurot
KOV toetus: 1561.77 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1538.46 eurot.

29. Toetuse saaja: Vaike Reest
Projekti nimetus: Kaseniidu talu juurdepääsutee
rekonstrueerimine
Toetuse suurus: 3870.05 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1935.02

KOV toetus: 1935.03
Toetuse omaf nantseering: 1906.15 eurot.

30. Toetuse saaja: Aime Seli
Projekti nimetus: Järvepera talu juurdepääsutee
ehitus
Toetuse suurus: 3546.44 eurot
Sh riigipoolne toetus: 1773.22 eurot

KOV toetus: 1773.22 eurot
Toetuse omaf nantseering: 1746.76 eurot.

Lisainfo: Alutaguse Vallavalitsus: Piret Anvelt 33 66923, 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee
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Korvpallikooli laste
suvi möödus palli
põrgatades
Signe Roost
toimetaja

Kuumast ilmast hoolimata käis Reinar Halliku Korvpallikoolis (RHKK) läbi suve tihe pallipõrgatamine ja korvirõnga
sihtimine. Täpne viskekäsi, vastupidavus ja targalt mängimise
oskus ilma tugeva treeninguta ei tule. Motivatsioonikoolivaheajal rassimiseks hoidsid üleval nii põnevad võistlused kui
Iisakut väisanud kuulsad kossuässad.
Alles aasta tagasi augustis käisid noored pallurid koos
vanematega Saku Suurhallis kaasa elamas oma treeneri viimasele mängule Eesti koondise eest. Eesti võitis tookord 74:65
Makedooniat ningpääses MM-valikturniirile. Juba selle aasta
märtsi esimesel päeval sõideti koos Leetu Kaunasesse vaatama Euroopa tippkorvpalli. Euroliiga sarjas kohtusid FC
Barcelona Lassa (Hispaania) ja Kaunase Zalgiris (Leedu).
Mängueelne kodutöö tähendas mõlema meeskonna mängu
ja mängijate tundmaõppimist video abil, et oskaks võistlusel kombinatsioone lugeda ning mänguvõteid tähele panna.
Õppida tuleb ikka tippudelt ja Euroopa parimaid platsil ka
nähti. Leedukad võitsid hispaanlasi 90:74 skooriga. Alutaguse 50 korvpallilast said olla osa 14 500-pealisest publikust
ning treenimiseks kõvasti innustust juurde.
Peale mitut kevadist turniiri Eestis, võideti mai viimastel päevadel rahvusvahelisel Velikije Luki turniiril Venemaal
seitsme võistkonnakonkurentsis pronksmedalid. Vaevalt jõudis kool pikaks vaheajaks uksed sulgeda, kui juba algas esimene sellesuvine treeninglaager. 11.-15. juunil jagasid lastele
oma oskusi Howard Frier, Martin Müürsepp,
Vene, Sten Timmu Sokk, Kristjan Kangur, Juris Umbraško ja
legendaarne treener Andres Sõber. Ei paistnud ühelgi noorel
korvpallisõbral käsi või põlv professionaalide kõrval
vat. Võib-olla süda tagus veidi kiiremini, aga kõik tegid õhinal
kaasa ning tähelepanu jätkus ainult pallile.
Juuli lõpus olid Iisakus treenimas korvpalli personaaltreeneri Tremaine Daltoni käe all harjutavad NBA mängijad
Ameerikast ning koos nendega mõned Eesti koondislased.
Hommikupoolikuti oli saal suurte mängijate päralt ning

Siim-Sander

värise-

pärastlõunati harjutasid Alutaguse poisid

oma trennis NBA

hõngu hingates sama vingeid viskeid. 18. augustil mängiti
Vokas tänavakorvpalli. 2007. aastal sündinute klassis võtis
võidu RHKK III võistkondkoosseisus Joonas Puur, Andries
Kivimägi, Karel Pärnpuu jajordan Puur. Loetud päevad enne
uue kooliaasta algust mängivad RHKK poisid rahvusvahelisel
turniiril Jõhvi/Järve Karikas 2018, kus tänavu osalemas 66
võistkonda Eestist, Lätist ja Venemaalt.
Paralleelselt oma korvpallikooliga on Reinar Hallik ka
Eesti noorte meeste U-20 koondise teine treener ning ehitab
koos Jaanus Liivakuga üles korvpalli suunda Iisaku
naasiumis. Sügisest alustab Korvpalliakadeemias üle tosina
õpilase. Juulikuises laagris käis kohal ka Eesti Korvpalliliidu
värske spordidirektor Alar Varrak, kes on valmis siinset tööd
laste ja noortega igati toetama. Tänastel trennipoistel on selja
taga alles esimene hooaeg ning ees veel päris mitu pikka aastat, et korvpallimaailmas särama lüüa.
Selle hooaja põnev ootus on viskemasin, mis aitab
pallitreeningute intensiivsust tõsta ning annab elektrooniliselt
tulemustekohta kiiret tagasisidet. Treeningvarustuse täiendamiseks ning laagrite ja reiside läbiviimiseks on Reinar Halliku
Korvpallikool saanud toetust Peipsi-Alutaguse Koostöökoja
Leader programmist. Tänases ekraaniderohkes maailmas on
ääretult oluline, et laste jaoks on olemas liikumisvõimalust
pakkuv alternatiiv, siin Alutaguse vallas siis korvpalli näol.
Lisaks heale füüsilisele vundamendile kasvab sihikindlus ja
töökus ning jääb tegemata hulk rumalusi, kuna selleks ei ole
lihtsalt aega. Kõigist tänastest pallivõluritest ei saa elukutselisi
korvpallureid, kuid miks mit e head sõbrad kogu eluks.

Güm-

korv-

Peipsi-Alutaguse
koostöökoja
juba teist aastat korraldatud
suvise Alutaguse avastusretkede
kontsertsarja lõpetas
Estonian Voicesi
suurepärane kontsert
16. augustil Mäetagusel.
Kohtume juba uute
esinejatega
suvel 2019!

Alutaguse avastusretkede korraldajad
Lii Roosa ja Helen Allika.
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Esimene pilt.
Sume suvi on oma maheda ilma kuuma lõõskava päikese vastu
vahetanud ja Peipsi soe vesi sillerdab kutsuvalt. 20 paari kiireid
jalgu sumab Kauksi ranna lainetes – on alanud Iisaku noorteka
suvekool. Palju kilkeid ja hoogsaid veemänge ning aerusurf
esmased aeglased katsetused teevad päeva eriliseks ja meeldejäävaks. Laura ja Marii arutavad õhtuse jutuvõistluse stsenaariumit. Pinnale jääb, et jutt tuleb lendorava seiklustest.

Kolmas pilt.
Seisan keset tuba. Peas veidrad 3D prillid ja näen, et kihutan
tohutu hooga mööda Ameerika mägesid. Oi, kuidas aju teeb
veidrusi ja keha hakkab reaalselt kaasa tegema, kukkuma ja
duma. Äge. Aga ka tõeliselt hirmutav. Kui kõrgelt alla kihutan,
hakkan automaatselt karjuma. Appi. Õnneks on sõit piisavalt
lühike. Istun ja kogun ennast. Vau, mis see nüüd oli?

kal-

Pildikesi Iisaku
noortekeskuse
suvekoolist
Lii Roosa
Iisaku NoorteKlubi

Suvekoolis toimus veel palju muud toredat. Kõik noored olid tõeliselt tublid, loovad ja ideedest pungil. Sai
palju ujuda ja mängida, maiustada ja õppida uusi asju
enda ning teiste kohta. Aitäh teile kõigile, kes panustasite nendesse kolme päeva. Suurimad kummardused
teie ees vabatahtlikud juhendajad Katja, Kadi ja Margus. Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Teine pilt.
Käerauad, verdtarretav muusika, pimedas lendlev kardin,
verised seinad, kellegi labakäsi on riiulis. Istume Kätlini,
Beriti, Eveli ja Kristellaga käeraudades põgenemistoa haagises. Mõtlen, et isver, ma olen nii vana selliste mängde jaoks.
15 minutit hiljem ei ole ma ikka suutnud välja mõelda, et
rida punkte kõrvuti võiks tähendada rooma number kahte.
Ma olen ikka täiesti roostes. Tegelikult lihtsad ülesanded
veidras keskkonnas ja tulemuseks 34 minutit ja 50 sekundit
(maksimaalne lubatud aeg põgenemiseks oli 35 minutit).
Tüdrukud tõeliselt vaprad, mina endas täiesti pettunud.

Neljas pilt.
Vesi kaasa, mugavad jalanõud ja teele. Retk viib mööda rannaäärset
karada Kauksi oja juurde, kus tuleb meeskondades lavastada
annet. Näiteks tuleb lavastada foto „Kaks jalga“,„Kaheksa kätt“ või mõelda
välja lavastus pealkirjaga "Lammas all paremas nurgas". Väga põnevad
lahendused tulevad kõigil meeskondadel.

Vasknarva kogunes külapäevaks

5

mat-

10fotoüles-

Viies pilt.
Liiv. Palju liiva. Palju vett. Toimub liivalosside
meisterdamise võistlus. Valmivad erinevad
lossid, merineitsi ja hai pea. Parimad selguvad hääletades. Kõik on palju vaeva näinud.

toimus Vasknarvas kogukonna
poolt väga armastatud ja oodatud külapäev. Vasknarval
täitus 602 aastat esmamainimisest, olles nõnda ümberkaudsetest küladest üks vanemaid. Külaelu juhtorgan
küla nõukogu pidupäeva korraldajana rõõmustas külalisi traditsioonilise uhhaaga. 65 liitrit maitsvat leent
keedeti otse külaplatsil. Selleaastase uuendusena olid
laual veel köetavad samovarid, pirukad ja
tused. „Suureks üllatuseks purustas samovaritee kõik
populaarsusrekordid – joodi ära 60 liitrit teed,“ rääkis
Vasknarva külavanem ja üks peo korraldajatest Jevgeni
Sokolov.
Tänavuse aasta muusikalis-meelelahutusliku osa
eest hoolitses Maria Platonova. Tänu tema oskuslikule
juhtimisele leidsid kõik peolised, nii lapsed kui täiskasvanud, kiiresti ühise keele. „Võistlusmängud olid meeleolukad, kõigil oli lõbus ja huvitav. Nii suuredkui
kesed osalesid suure entusiasmiga,“ jutustas külaelanik
Jevgenia. Õhtu naelaks oli Grigori Lepsi ülesastumine.
Kuulus Vene popartist saabus Vasknarva küll üleelusuuruse maski kujul, kuid sellest hoolimata sai tormilise
aplausi ning kogunes järjekord pildistada soovijatest.
„Pidu oli väga südamlik. Õhkkond oli täidetud huumori
ja ühtehoidmistundega,“ arvas peokülaline Galina.

Laupäeval, 4. augustil,

maiustus-

väi-
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Fotod: Marika Oolberg

Avinurme Suveteater Kauksi teatritalus
Marika Oolberg
Avinurme Suveteater

kohalikku toitu pakkuda. Päsari
talu peremees Aivar võlus rääbisest sellise gurmeeroa välja, et
lest räägitakse Tartu kandis siiani.
Pireti tehtud pirukaid osteti mit e
ainult kohvi kõrvale, vaid kotiga
kaasagi. Peale etendust võtsid paljud aja maha ning istusid ja arutlesid kohvi-koogi juures.
Teatrist ka. Ega me teadnud,
mis see endaga kaasa toob, aga
kolm etendust augusti alguses
anda nii peaaegu päris järjest

sel-

Avinurme Suveteater

proovis
järgi, kuidas on olla nagu päristeater ja mängida mitu päeva järjest
oma etendust. Sobiliku koha
sime Alutaguse vallasKauksi Puhkemajas Piret Talistu Päsari maja
juures. Piret haaras kohe ideest
ja lubas omakorda teha puhvetit
ning seal parimal võimalikul viisil

leid-

IISAKU-TUDULINNA-IISAKU

SÕIDUPLAAN

Iisaku
Ojaste
Tudulinna

8.05
7.55
7.48

Kehtib alates: 01.09.2018
Liiklus toimub koolipäevadel
01.09-11.06
*

hoopis vastupidi juhtuvat.

IISAKU-TUDULINNA-OONURME-

TU DU LINN A-IIS AKU
SÕIDUPLAAN
9.00

Iisaku

12.54

9.10
9.20
9.24
9.28

Ojaste

12.44
12.34
12.30
12.26

Tudulinna

Innus-

küll ja tahame ka järgmine aasta midagi sellist proovida.
Veel ei tea, mis tükki teeme ja
tagi pole veel mõelnud, aga äkki
jälle siinkandis. Me tegutseme
juba aastast 2005 ja igal aastal Avinurme laada ajaks valmib meil uus
tust saime

koh-

suveteater,

tiiru teha erinevates kohtades.
Meie näitlejad käivad proovides Tartust, Laekverest, Ulvilt,
Lohusuust ja ka Alutaguse vallast. Proovime mängida selliseid
tükke, mis on pigem komöödiad,
et oleks endal lõbus ja rahvale ka
rõõmu pakuks. Meile on pakutud
ka tõsist materjali, aga elu on meie
ümber niigi keeruline ja tööstressi

täis. Nagu meil trupis öeldakse kui
ei saa, siis ei mängi ka! Igal suvel
käime osalemas Kuhjavere
valil, sel aastal juba 14 kord. Seal oleme
nii mõnegi südika Ida-Virumaa trupiga
kohtunud.
Alutagusel on ilusaid talusid ja turismiga seotud kohti. Nüüd selgub, et on
ka asjast huvitatuid, kes ei pea paljuks
sõita kohale Tartust, Jõgevalt ja
nast. Kokkuvõt eks kiidusõnad, armsad
Alutaguse inimesed, et meid vaatama
tulite!
–

nalja

Kui nalja ei saa,
siis ei mängi ka!

teatrifesti-

Tallin-

Rabaroosid osalesid juulikuus Montecatinis, Itaalias
toimunud IX rahvusvahelisel festivalil „Meet the tradition“. Bussiseltskonda ja esinemiskava jagasime naisrühmadega Tartust, Laekverest, Alatskivilt ja
Rabaroosidele oli sellesuvine esinemine
Euroopa festivalil järjekorras kümnes. Alates 2009.
aastast oleme tänu Eesti Europeade Komiteele saanud
osa väga erinevatest suurematest javäiksematest
kultuurifestivalidest Euroopa erinevais paigus. Oleme
tantsinud Eestis, Leedus, Belgias, Poolas, Ungaris,
Austrias, Tšehhis, Soomes ja kaks korda Itaalias. 2006.
aastal asutatud MTÜ Eesti Europeade Komitee abistab
kõiki rahvakultuuriharrastajaid osalemaks Europeade
iga-aastastel festivalidel.

Koht-

rahva-

9.34

Sahargu
Kruusoja
Raja

12.20

9.37

Pasti

12.17

9.39
9.45
9.47

Oonurme
Oonurme
Pasti

12.15
12.09
12.07

mis tekkis kuuekümnendatel aastatel soovist igal aastal
korra kokku saada ja uute sõpradega tutvuda. Siis oli
see väga aktuaalne, kuna muid festivale oli väga vähe.
Europeade on Euroopa kõige suurema haardega traditsiooniline festival. Igal aastal osaleb 150 kuni 250
erinevat kollektiivi kokku 4500 kuni 6000 osalejaga.
Europeade on Euroopa suurim rändfestival igal aastal

9.50

Raja

12.04

erinevas riigis.

9.56

Kruusoja

11.58

10.00

Sahargu

11.54

10.04
10.14
10.24

Tudulinna

11.50
11.40
11.30

Ojaste
Iisaku

–

Marika Valter
Rabarooside rühmavanem

la-Nõmmelt.

LIINI NR 2 a

Kehtib alates: 01.09.2018
*Liiklus toimub esmaspäeviti ja
neljapäeviti
Liiklus toimub kolmapäeviti
**

Üllatuseks oli ka see, et kõige
rohkem publikut oli tööpäevade
õhtul, mite laupäeval. Arvasime

tükk. Sellest ka nimi

kuigi mängime aasta läbi. SiinAlutagusel on saanud alati ikka mitu

Tudulinna naisrahvatantsurühm RABAROOSID

LIINI NR 2

7.30
7.40
7.47

võtis ikka päris võhmale. Polegi
nii lihtne näitleja olla igal õhtul.

01.09-31.05

01.06-31.08 (suvel)

Liine teenindab:Tõnu Tours OÜ
Maakondliku tasuta ühistranspordi
info www.peatus.ee

Europeade

on

Belgias registreeritud kaubamärk,

-

loo-

RBAROOSID on rahvakultuurikollektiiv, mis
dud Tudulinnas 2001. aastal. Läbi 17 aasta on rühmas
tantsinud üle 50 naise. Algkoosseisust tantsib tänaseni
neli naist: Ave Lohu, Tiia Mesi, Karmen Oja ja Marika
Valter. Tantsijaid juhendab Eha Pärnik. Rühma
sude nimekiri küündib 60 tantsuni. Oleme osa saanud
I Meeste Tantsupeost ja II Naiste Tantsupeost, Virumaa
tantsupäevadest, Tuhamägede tantsupeost,
sust ning laulu- ja tantsupeo tuletulemisest. Rühma on
pärjatud Tudulinna valla professionaalsema kollektiivi tiitliga ning 2017. aastal Tudulinna valla AASTA
TEGIJA auväärse tunnustusega.
Sügisest alustavad Rabaroosid 18. hooaega. Meie
kaugemaks eesmärgiks on 2019. aasta Europeade
suurfestival Saksamaal. Kui oled huvitatud liitumisest
meie tantsurühmaga, siis anna endast märku. Kerget
tantsujalga!

tant-

Teatetant-

Fotod: Katrin Baumann ja Eha Pärnik
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Alutaguse vallast on saanud Eesti discgolf Meka
Timo Juursalu
MTÜ Alutaguse
Eagle Disc GolfKlubi

sellisel taemelvõistlust ei olnud. Meie
tiimi usaldati ning antigi
sõigus. Eesti Meistrivõistlustel osales
235 mängijat, kes siis selgitasid nelja
päeva jooksul välja meistrid. Rõõm
on tõdeda, et ka meie kanti jäi üks
tiitel. Hillar Neiland tuli Eesti meistriks ja seda lausa
eduga
lähima jälitaja ees. Suured kiidusõnad
lähevad Alutaguse vallale, et meil on
olemas Mäetaguse discgolfpark ja et
see on nii hästi hooldatud. Siinkohal
suured tänud Alutaguse Halduse töötajatele, kes tegid vägeva töö ära.
Videosid sündmusest saab
data YouTube lehelt (otsisõna: Eesti
Meistrivõistlused Discgolfis 2018
MPO Finaal F9 ja/või MPO Finaal
B9). Kõik tulemused on leitavad
kodulehelt www.discgolfmetrix.com
Suur tänu ka Alutaguse Puhkeja Spordikeskusele Pannjärvel asuva
raja hoolduse eest. Need kaks rada
täiendavad üksteist ideaalselt. Lausa
rõõm on siinkandis discgolf võistlusi
korraldada. Järgmise aasta augusti
lõpus on tulemas ka maailmameistrivõistlused meie radadel. Ootame
kõiki uudistama ja ise proovima, mis
ala see ket agolf selline on!

korraldami-

ALUTAGUSE OPEN 2018

Sel aastal on toimunud Alutaguse
valla Pannjärve ja Mäetaguse discgolfparkides kaks eesti tähtsaimat
discgolf võistlust. 15.–17. juulil toimus Alutaguse Open 2018, mis oli
osa Euro Tour´i sarjast. Osalejaid
oli kokku 155 ja esindatud oli 9 riiki:
USA, Šveits, Soome, Leedu, Norra,
Prantsusmaa, Hispaania, Holland ja

muidugi Eesti.
Meestest oli kohal maailma 15.
reitinguga Paul Ulibarri, kes suutis
ka võistluse võita. Talle järgnesid
viis viset rohkem teinud eestlased
Silver Lät ja Riho Rogov. Naistest
oli parim põhjanaaber Jenna
nen ühe viskega Kristin Tat ari ees.
Kolmandaks jäeti Anni Eesmaa, kes
jäi Kristinist maha nelja viskega.
Alutaguse Eagle mängijatest said
parimatena kolmanda koha Hillar
Neiland (MP50 divisjon) ja Avo
Sambla (MA4 divisjon). Ago Sambla
oli MP40 divisjonis kuues ja sama
suutis MA4 divisjonis Peivo Talviste.

Suho-

19-viskelise

vaa-

Kuvatõmmis TV3 erisaatest.
Kõik võistluse tulemused leiab
veebiaadressilt www.discgolfmetrix.
com/?u=scorecard&ID=590042 ja
videokokkuvõte võistlusest on nähtav aadressil ht ps://tv3play.tv3.ee/

sisu/erisaated/961516.
Oli meeldiv kuulda, et välismängijatele meeldisid meie rajad
väga ja mõned lausa paigutasid nad
enda top 3 lemmikute hulka. Lubati
järgmisel aastal kindlalt tagasi tulla
ja küsiti juba võistluste toimumiskuupäevi. Loodame siiralt, et saame
ka järgmisel aastal seda discgolfi

ini-

suursündmust läbi viia ning tuua
Alutaguse valda.

mesi 3–4 päevaks

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
2018 DISCGOLFIS

Teise suure üritusena tuli meie õuele
EV100 Eesti Meistrivõistlused disc-

golf s 2018. Esialgu pidi see toimuma
Lõuna-Eestis, aga erinevate arusaamatuste tõt u ei suudetud seda üritust seal läbi viia. Meil oli tiimiga just
väga sujuvalt Alutaguse Open tehtud
ja tundus, et suudame ka selle ära
teha. Teisi soovijaid viis nädalat enne

VI Iisaku rahvajooks
Vanuseklassid jaraja pikkus

Osavõtjad

Tillujooks

Võistlusel võivad osaleda kõik
jooksjad, kes on piisavalt treenitud
valitud distantsi läbimiseks.
Iga võistleja vastutab oma
visliku seisundi eest ise.

P/T eelkooliealised
Aeg ja koht

ca 200 m

–

1,1 km

Pühapäev, 30. september

P/T
P/T

2018 Iisaku alevik, Loogamäe,
Ida-Virumaa.

8 (2010+)
10 (2008 –

ter-

2009)

3,1 km
Start
1,1 km kell 12.00; 3,1 ja 6,2 km kell
12.15, tillujooks algab kell 11.45

P/T

Registreerimine
12 (sünd 2006

–

2007)

P/T 14 (sünd 2004 2005)
P/T 17 (sünd 2001 – 2003)
M/N (sünd 1979 2000)
M/N 40 (sünd 1964 1978)
M/N 55 (sünd1963 – ...)
–

–

Stardi-ja f nišikorraldus
Võistlus toimub Iisaku terviserajal
Loogamäel. Rada kulgeb
likul maastikul ja on tähistatud.
Osavõtjad peavad ohutuse huvides
järgima korraldajate märguandeid.
Start ja fniš on Iisaku terviserajal RMK lõkkeplatsi juures.

loodus-

–

6,2 km (2 x 3,1 km)
M/N (sünd 1984 – 2000)
M/N 35 (sünd 1974 1983)
M/N 45 (sünd 1973 )
–

–

Rada

on

avatud ka kepikõnniks.

Eelregistreerimine kuni 28.09.2018
Link: goo.gl/Ea2ABM
Võistluspäeval registreerimine
kell 10.30

11.30
Osaleja saab stardimaterjali
–

kät e võistluspäeval stardipaigast.
Osavõtumaks
Osavõtumaks eelregistreerimisel on
3 eurot. Üliõpilastel japensionäridel on osavõtumaks 1 euro.

Võistluspäeval registreerides
osalustasu vastavalt 5 ja 2 eurot.
Lastele, õpilastele ja Alutaguse valla
elanikele on osavõt tasuta.
on

Autasustamine
Autasustamine toimub koheselt
peale võistluse lõppu.
Põhijooksu kõikide vanuseklasside kolme paremat autasustatakse
medali ja auhinnaga.
Kõik tillujooksul osalejad
vad magusa auhinna. Kepikõndijaid

saa-

ei autasustata.

pare-

Kepikõnnil ja tillujooksul
musjärjestust ei selgitata, avaldatakse tähestikuline protokoll.

INFO

Iisaku Spordikeskus
Taavi Toomel, tel 529 0690

taavitoomel@hotmail.com
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Detailplaneering
Alutaguse Vallavolikogu algatas 23.08.2018
otsusega nr 96 Väike-Pungerja külas Estonia
pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Planeeritav
hõlmab Puistangu
(49802:002:0396) ja osaliselt Estonia
ala (49802:002:0450) kinnistut. Planeeritav
maa-ala asub Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi maa-alal. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha ja planeeritava
piir on toodud detailplaneeringu algatamise
otsuse lisas.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on PHEJ rajamise kavandamine elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi
kaalustamise eesmärgil. PHEJ rajamiseks
planeeritakse ära kasutada kaevandustegevuse tagajärjel tekkinud pinnavorme: Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aherainepuistanguga kaetud ala ning
kaeveõõnsusi.
Detailplaneeringuga määratakse krundi
piirid ja selle kasutamise sihtotstarve, krundi
ehitusõigus, planeeritava rajatise toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas
kude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee võimalikasukoht ja tuvastatakse
servituutide seadmise vajadus.
Koostatav detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut. Võimalike uuringute tegemise vajadus
selgub detailplaneeringu koostamise ja KSH
läbiviimise käigus.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
viiakse läbi keskkonnamõju hindamise täpsusastmega. Keskkonnamõju strateegilise
hindamise raames hinnatakse tervikuna
pumphüdroelektrijaama ehitamise, kasutu-

maa-ala

tööstus-

maa-ala

tasa-

maa-aluseid

tehnovõr-

sele võtmisega ja edasise tööga kaasnevat

loodus-

keskkonnamõju, sh veevõtu ja vee
keskkonda tagasisuunamisega (ülevooluga)
kaasnevaid mõjusid.
Detailplaneeringu koostamise algataja
on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise
korraldaja Alutaguse Vallavalitsus, kehtestaja
on Alutaguse Vallavolikogu (Tartu mnt 56,
Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond). Koostamisest huvitatud isik on Eesti
Energia AS.
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise otsusega
on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse
vald, Ida-Viru maakond) ja Alutaguse valla
veebilehel http://www.alutagusevald.ee/
algatatud.

www.iisakusport.ee

Tähelepanu
loomaomanikud!

Korraldatud jäätmeveost Alutaguse vallas
Martin Miller
Keskkonnaspetsialist

vaba turg ning korraldatud jäätmeveoga liituda soovijad võivad
ise valida sobiva vedaja, kellega

regu-

Korraldatud jäätmeveoga
leeritakse Alutaguse vallas
segaolmejäätmete kogumist.

Hetkeseisuga

on

Alutaguse

vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised
piirkonnad:

1) kogu Alajõe piirkond;
2) kogu Mäetaguse
piirkond;

3) Iisaku piirkonnas Iisaku
alevik, Kauksi ja Kuru.
Kõik korraldatud jäätmeveo
piirkondades elavad ja tegutsevad jäätmevaldajad loetakse
korraldatud jäätmeveoga liitunuks ning neil on kohustus
omada lepingut vastava jäätmevedajaga. Juhul, kui Teil puudub
leping, palume ühendust võta
vastava

piirkonna jäätmeveda-

jatega. Mujal vallas on hetkel

leping sõlmida.
Alajõe piirkonnas kehtib
korraldatud jäätmeveo leping
kuni 31.03.2021 ning piirkonnas veab jäätmeid Ekovir OÜ
(www.ekovir.ee). Küsimuste
ja probleemide korral palume
pöörduda Ekovir OÜklienditoe
poole, mis töötab
17.00 tel 33 66 726, samuti on

E–R 8.00–

küsimused oodatud e-maili aadressile ekovir@ekovir.ee.
Mäetaguse piirkonnas

kehtib korraldatud jäätmeveo leping kuni 31.08.2019
ja Iisaku piirkonnas kuni
31.03.2019. Mõlemas piirkonnas veab jäätmeid Ragn-Sells
AS (www.ragnsells.ee). Küsimuste ja probleemide korral

palume pöörduda Ragn-Sells
AS klienditoe poole, mis töötab
tel 60 60 439.
Küsimused oodatud ka

E–R 8.00–17.00

e-maili

aadressile info@ragnsells.eevõi
virumaa@ragnsells.com.
Hetkel on koostamisel
taguse valla jäätmekava aastateks 2018–2024, mis reguleerib
jäätmekäitluse arengut vallas.
Samuti on koostamisel uus jäätmehoolduseeskiri, millekehtestamise järgselt moodustab kogu
Alutaguse valla territoorium
ühe jäätmeveo piirkonna, mille
piir kat ub valla haldusterritooriumi piiriga ning kus
tud jäätmeveoga liitumine on
kõigile kohustuslik. Et evalmistamisel on ka uus ühtne hange
jäätmeveo teenuse osutaja
leidmiseks Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna piirkondadesse. Alajõe piirkonnas hetkel
kehtivat lepingut ei muudeta.
Vallavalitsus informeerib
elanikke jooksvalt Alutaguse
valla lehes ning jäätmekäitlust
puudutav info on kät esaadav
ka vallakodulehelt:

Alu-

korralda-

gusevald.ee.

www.aluta-

Jäätmekava
avalikustamise teade

Selleks, et paremini korraldada koerte ja
kasside marutaudivastast vaktsineerimist
Alutaguse vallas, palume oma soovist
teada anda tel 508 4450 või meiliaadressil

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse
üksuse arengukava osa, mis käsitleb Alutaguse valla jäätmehoolduse arendamist.
Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse
peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi
jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust
käsitlevates õigusaktides sätestatule.
Alutaguse valla jäätmekava 2018–2024
eelnõu avalik väljapanek toimub 10.09–
23.09.2018 Alutaguse Vallavalitsuse Tartu
mnt 56, Iisaku alevik 41101 ning valla
veebilehel www.alutagusevald.ee
Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava
eelnõu kohta saab esitada Alutaguse Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tartu mnt 56,
Iisaku alevik 41101 või e-kirjaga aadressile

loomaarst91@gmail.com.

martin.miller@alutagusevald.ee
Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid, toimub
jäätmekava eelnõu avalik arutelu 26. septembril 2018 kell 14.00 Alutaguse Vallavalitsuses Tartu mnt 56, Iisaku alevik 41101.

Ida-Viru maakonna volitatud
veterinaararst Hagbard Räis

ELLEN MAASIK
MEIDA TAGAVÄLJA
ANTIK RANNAMÄE
NIINA KARPOVA

Kauaaegset laulukaaslast
ja head sõbrannat
MEIDA TAGAVÄLJA

mälestavad
Milvi, Virve, Marge, Zinaida ja Gerri
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AUGUST 2018

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Taotlusvooru avamine
ja infopäev

Taotlusvoor on avatud 13.-19. oktoober 2018 (taotlemine
uue e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata detsembri kolmandal nädalal.

sünnipäevalapsi
AINO TALISTU

ÜLO PALMET
MILVI ROOSVALD
PEETER SITSMANN
LEIDA LAUR
LIA VALDRE
JEVDOKIA ŽOHHOVA
HILMA KESKPAIK
KALJU SELLIOV

JAANO PIIRITS
KALJU VOOL
TAMARA PETUHOVA
LINDA RÄÄST
LEMBIT JUUSE
GENNADY KULIGIN
TIIU JUUSE
ELMUR REISKA
SOFIA JAROTSKAJA
EVI OSTRAK
ALEXANDER FAENKOV
NATALIA NIKOLAITŠEVA
SUSANNA KALATŠJOVA
LEMBIT MÄGI

SULEV TOOMING
IRAIDA DJOMINA
ELIZAVETA MOROZOVA
ILJA JAKOVLEV
RAISSA ŠIRJAJEVA
VALERY PRIKHODKO
TIIT KUKK
AIN-AUGUST KÕRVEMAA

raa-

95
90
88
88
88
87
86
86
86
85
85
84
84
83
83
83
83
82
82
82
81
81
81
81
80
80
80
80
75
75
70
70
70
70

Taotlusvooru infopäev toimub 13.09.2018
kell 17.00 Iisaku rahvamajas
Lisainfo: www.pakmty.ee

Kiikla kiigepäeva korraldajad tänavad kohaliku
omaalgatuse programmi ja Alutaguse Vallavalitsust
toetuse eest Kiikla kiigepäeva korraldamisel.

Valla kodanikele on
alljärgnevatel liinidel
bussisõit tasuta.
Kõik teised praeguseni
käigus olnud valla liinid
lõpetavad toimimise
26. augustist.

SÕIDUGRAAFIKUD
MÄETAGUSE PIIRKOND

HOMMIKUL
BUSS 1
7.10 Pagari
7.15 Atsalama
7.20 Mäetaguse lasteaed
7.40 Võrnu

7.50 Kiikla
8.00 Mäetaguse lasteaed
BUSS 2

8.10 Mäetaguse

Liivakünka
Aruküla
Kalina
Atsalama
8.30 Uhe –

–

–

–

–

Väike-Pungerja –
Mäetaguse

ÕHTUL

BUSS 1
17.00 Mäetaguse
lasteaed
17.10 Kiikla
17.20 Võrnu
17.40 Mäetaguse

lasteaed
17.45 Atsalama
17.50 Pagari

www.pakmty.ee

Alutaguse Vallavalitsus müüb
kirjaliku enampakkumise korras
alljärgnevad korterid:

ootab oma kollektiivi

LOGOPEEDI
0,5 koormusega

MÄETAGUSE ALEVIKUS Tamme tn 15-4
(3-toaline, 2. korrus, renoveeritud, 50 m²), alghind 12000 €
MÄETAGUSE ALEVIKUS Tamme tn 3-17
(3-toaline, 1. korrus, 61,2 m², remonti vajav), alghind 2545 €
UUSKÜLAS Linnu tee 4-1
(3-toaline, 1. korrus, 61,0 m², remonti vajav), alghind 3050 €

FOTOGRAAFI TEENUS
ALUTAGUSE VALLAS

Logopeedilt ootame:
Erialast kõrgharidust
•

Sõbralikkust, meeskonnatööoksust

Palume avaldused ja dokumendid saata hiljemalt 07.09.2018
iisaku.lasteaed@iisaku.ee
või aadressil: Tartu mnt 56, Iisaku, Alutaguse vald, 41101

Sündmuste, aktuste

ja sünnipäevade
pildistamine.
Fotosessioonid
stuudios ja looduses.

Wellmax Baltic OÜ

TEENUS

otsib oma meeskonda

liiv, muld, killustik.

HÖÖVLIOPERAATORIT!

Kaevetööd

Pakume

miniekskavaatoriga

konkurentsivõimelist töötasu.
Võta meiega ühendust

tel 5544 629
5563 0605

tel 5680 9082.
Asukoht Kurtna, Alutaguse vald.

Soodsad hinnad,
kiire ja kvaliteetne töö.

Tellige oma elu ilusaimate
hetkede jäädvustamiseks
professionaalne fotograaf.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.09.2018 kell 15.00
Osavõtutasu 50 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast tasuda Alutaguse
vallavalitsuse arveldusarvele EE882200221068420618 (Swedbank) hiljemalt 09.09.2018. Enampakkumisel osaleja esitab allkirjastatud avalduse koos enampakkumise summa ja ettenähtud lisadega kinnises
ümbrikus Alutaguse vallavalitsusse aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik
või Mäetaguse teenuskeskusesse aadressil Pargi tn 5, Mäetaguse alevik,
Alutaguse vald, Ida-Virumaa kirjega „Korterite enampakkumine, mitte
avada enne 10.09 kell15.00“

toimetus@alutagusevald.ee

e-mail:

KALLUR-KRAANA

Tel 5354 3573 Natalya

Avalduse vorm on leitav valla kodulehel.
Info Uuskülas asuva korteri kohta Oleg Kuznetsov, mob 5340 9362.
Info Mäetagusel asuvate korterite kohta jm küsimused Sirje Allikmaa,
mob 5836 7400 või e-posti aadressil sirje.allikmaa@alutagusevald.ee
–

–

KUULUTUSED

BUSS 2
E–N 15.45
Mäetaguse Põhikool
Väike-Pungerja –
Atsalama – Kalina –
Aruküla Liivakünka

Ostame kasvavat metsa, põllumaad

ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.

Tel: 56 111 900

Korstnapühkija-pottsepp tuleb 7 päeva
nädalas. Tel 552 8512

OÜ ESTEST PR ostab

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

Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus
Postiaadress: Tartu mnt 56, 41101
Iisaku alevik, Alutaguse vald,
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385
toimetus@alutagusevald.ee

Ida-Virumaa

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

–

–

R 14.00

Mäetaguse Põhikool

Väike-Pungerja

–

–

Atsalama – Kalina –
Aruküla – Liivakünka
IISAKU PIIRKOND

HOMMIKUL
BUSS 1
07.50 Iisaku
08.00 Pootsiku
08.03 Vaikla
08.10 Iisaku

Gümnaasium
BUSS 2
08.10 Varesmetsa
08.20 Iisaku

Gümnaasium
ÕHTUL
BUSS 1

16.10 Iisaku

Gümnaasium
16.25 Pootsiku Vaikla
-

16.30 Iisaku
BUSS 2
15.10 Iisaku
Gümnaasium

15.20 Varesmetsa

Metsakeskus.ee

e-mail:

Mäetaguse ja Iisaku
piirkondades

Eriline tänu kuulub ettevõtjatele, kes oma toodete ja teenustega rikastasid päevaloosi auhinnavalikut: OÜ Reforest, OÜ Alutaguse Haldus, SA Alutaguse Hoolekeskus,
VKG, Mehntack OÜ, Eesti Energia, OÜ Heleni Leib, Kauksi
Puhkemaja, Illuka mõis, MTÜ Kultuuriveski, OÜ Magusalt, Etsi Talutooted OÜ, Alutaguse Huvikeskus, fotograaf
Natalya Boytsova.

Iisaku Lasteaed Kurekell

•

01.09.2018-30.06.2019

rakendus-

Õnnitleme augustikuu
SILVIA KOPPEL

teenuse osutamine
perioodil

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu
arengukava 2014–2020 Leader meetme rakendamise
mes projektitaotluste vastuvõtmist 2018. aasta
kava meetmetele M1, M2 ja M3.
MTÜ

RAIT VALGE
ZLATA KOROTKOVA

SILVIA RUUDA
PALME SAVI

Alutaguse valla

sotsiaal- ja lasteveo

BUSS 3
16.30 Iisaku
Gümnaasium

16.45Tudulinna
17.00 Iisaku
Gümnaasium
BUSS 4
15.55 Iisaku
Gümnaasium
16.00Tärivere
16.15 Sõrumäe
16.30 Iisaku

Gümnaasium

