tlAlutaguse Hi

fl,

ALUTAGUSE
valla leht

nr 9,

september 2018

TASUTA
www.alutagusevald.ee

<*

xW@mwm
r\\te oodatakse konkursile kuni 1. oktoobrini 2018.
■<tti;
>7
Piljffimnnä takse järgnevateskategooriates:
~

ess

TERE, KOOL!

i onaalsei^fgto.foto

rarimatelerauhinnad!
L ■ U ü L L;
TINGIMUSED: Iga osaleja võib esitada kuni 5 pilti. Koos fotodega tuleb saata autori kontaktandmed
(nimi, vanus, telefon). Igale fotole lisada pildi pealkiri ja lühike seletus selle kohta, kus ja millal pilt
on tehtud. Foto ei tohi olla digitaalselttöödeldud (digitaalne töötlus on lubatud ainult lõikamiseks,
suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse, tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks). Foto ei
tohi ületada maksimaalset mahupiiri 5MB. Korraldajal on õigus tasuta kasutada konkursile laekunud
fotosid. Kriteeriumitele mitte vastavad pildid eemaldatakse konkursilt.

Konkursil osalemiseks tuleb Alutaguse vallas tehtud fotod saata
digitaalsel kujul aadressile karolin.kruut@alutagusevald.ee.

Kõik, kõik on uus
septembrikuus
Signe Roost
toimetaja
See lõpurida Olivia Saare luuletusest „Üks tähtis
kuu“ on ilmselt enimtsiteeritud lause iga
liaasta alguses. Tänavust sügist Alutaguse valla
koolides ja lasteaedades iseloomustabkikõik uus
– uued koolijuhid, õpetajad ja tugispetsialistid,
mitmes kohas vastremonditudruumid ja mänguväljakud, korvpalliakadeemia ning kõige tähtsam

koo-

– UUED ÕPILASED.

Alu-

Ilma lasteta ei oleks kooli ega lasteaeda.
taguse valla neljas koolis alustas uut õppeaastat

366 õpilast, neist 28 gümnasisti. Päris esimest
korda võt is koolitee jalge alla 30 last. Neljas
lasteaias käib 166 rüblikut. Kokkuliidetult päris

ilusad numbrid, aga suure valla peale laiali laotatult saame aru, et iga laps on kullaväärtusega.
Kooliaasta helistas 1. septembril rõõmsal
kellakõlinal sisse Tudulinna Kool. Aktuse avas
eelmine koolijuht Marika Valter, kellele see oli
viimane tööpäev. Ta andis oma paljude aastate töö
südamlikult ja sümboolselt üle uuele direktorile
Kerstin Keslerile. Vastselt ametisse astunud koolijuht pöördus kõnes oma õpilaste poole: „Kas teie
hulgas on neid, kes teavad Harry Pot erit? Mida
Harry õppis ja mis koolis ta õppis? Pean tunnistama, et mina Harry Pot erit isiklikult ei tunne ja
võluvõimeid mul ei ole, kuid võin kindlalt öelda,
et teie õpetajad on need, kes valdavad imelist õpetamise võlukunsti ning oskavad teid põnevate,
kuid mõnikord ka hirmus tüütute õppeainete
omandamisel aidata. Ise peab endas selle väikese
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sädeme üles leidma, sest koostöös iseenda ja teistega sünnivaduued ideed, head mõted ning huvitavad väljakutsed.“
Õpetamise võlukunsti ei valda meist igaüks.
See anne on antud vähestele.Kõik me õpetame ja
kasvatame oma lapsi, kuid võrreldamatultraskem
on seda teha klassi ees ning teiste perede lastega.
Iga õpilane tuleb oma lastetoa ja iseloomuga kooli,
kus õpetajate ülesanne on lihvida maha teravad
nurgad, et keegi haiget ei saaks, ning anda edasi
meie keelt, kultuuri ja arusaamist ümbritsevast
maailmast. Ja see on tõeline võlukunst!
Jõudu kõikidele õpetajatele, kasvatajatele,
kokatädidele ning veel paljudele headele inimestele, tänu kellele on meie kullaterad võlukunsti täis
majades hoitud ja armastatud! Rõõmsat ja toimekat aastat! /järgneb lk 4
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Registreerimine
hiljemalt 15. oktoobriks:
Evi Porman 56500747 (Mäetaguse)

Elle Tasane 53320597 (Iisaku)
Lea Maasik 5223424 (Tudulinna)
Valve Kollo 56959943 (Illuka)
Tatjana Sevtsenko 58115491 (Alajõe)
Alutaguse Vallavalitsus 3366900

19. oktoober kell 20
Mäetaguse rahvamajas

Iisaku Gümnaasiumi avaaktusele tulid 1. klassi
õpilased käsikäes abiturientidega. Foto: Signe Roost

Iisaku Gümnaasiumi 1. klass koos
klassijuhataja Eda Välimetsaga. Foto: Signe Roost
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Tudulinna Kooli 1. ja 9. klass koos uue koolijuhi
Kerstin Kesleriga Foto: Signe Roost

3. september 2018.
Foto: Anneli Taar

Kooliaasta algas Mäetaguse koolis võluväel. Kooli
avaaktusel esines kooliperele mustkunstnik Marko
Mölder, kes võlus lapsi oma trikkidega. Muuhulgas
tõmbas ta kaabust tuvid välja ning tegi muud võlukKuonsliptie.r oli põneva lgusegavägraahul.

Piletid eelmüügis Mäetaguse rahvamajas
kuni 15. oktoobrini 6€, hiljem 8€, peoõhtul 10€.
Alates kella 23.00 sissepääs diskole 2€.
Info ja broneerimine: f Alutaguse Huvikeskus
huvikeskus@alutagusevald.ee või tel 3366963
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Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu
23. augusti 2018. a istungil otsustatust
Lia Teeväli
vallasekretäri abi

Presidendi visiit Alutagusel

Otsustati võta vastu Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve.
Lisaeelarve vastuvõtmise põhjuseks on Tudulinna rahvamaja
fassaadi renoveerimise lülitamine 2018. aasta investeeringutesse
summas 60 000 eurot.
Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määrust nr
55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“, lisades määrusesse õpilaskodu puudutavad sät ed.
•

•

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 23. aprilli 2018. a
määrust nr 46 „Tudulinna Kooli põhimäärus“. Põhimäärusesse
viidi sisse muudatus koolitöötajate koosseisu kinnitamise osas,
et ühtlustadakõikide Alutaguse valla haridusasutuste töötajate
koosseisude kinnitamist.
Otsustati tunnistadakehtetuks Iisaku Vallavolikogu 26.01.2012. a
määrus nr 45 „Iisaku Kunstide Kooli õppetasu maksmise kord ja
määrad“. Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 54
„Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus“ § 37 lõike 3 kohaselt on koolil õigus võta õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu etepanekul vallavalitsus.
Otsustati kehtestada vallavolikogu määrus „Alutaguse valla
koerte ja kasside pidamise eeskiri“. Määruse eesmärk on ühtlustada, ajakohastada ja täpsustada valla haldusterritooriumil kehtivaid nõudeidkoerte, kasside ja teiste lemmikloomadepidamiseks.
Uus ühtne eeskiri vahetab välja ühinenud valdade seni kehtinud
eeskirjad.
Otsustati kehtestada vallavolikogu määrus „Alutaguse valla jäät•

•

toodab mäesuusasaabaste sisusid.

üleilmsele HEAD
aastat ja täna annavad nadtööd
60 inimesele ümbruskonnas.

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster on
koduks 116 nunnale ja igal aastal võõrustajaks suurele hulgale palveränduritel.Sesurimklo ster Baltim des niaginuke stavropigalne otpsaetri haluvskelo ster koguEropa Lidus.
–

vaid profivarustust
kaubamärgile. Nii juba

mingeid tavalisi,

–

Mitte

on

•

Hommik algas VR Koda tootmises Kurtna
külas. See on päris uskumatu, mille kõigegaEesti et evõtjad tegelevad –VR Koda

26

•

mevaldajate registripõhimäärus“
•

Otsustati

nõustuda

maavara

kaevandamise

loa

andmisega

nõustuda maavara kaevandamise loa andmisega
ja mite muuta 25.01.2018 otsusega nr 48 esitatud seisukohti
maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava
haldusakti eelnõu kohta
uuringuväljal
põlevkivikaevanduses.
Otsustati anda OÜ-le Kraaviperve luba Sipelgasiili kinnistu
(registriosa nr 2390308, katastritunnus 81501:002:0026, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 18,02 ha, asukohaga
maakond, Alutaguse vald, Peressaare küla) omandamiseks.
Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Alutaguse vallas
Väike-Pungerja külas Puistangu ja Estonia tööstusalakinnistutel.
Planeeritav
asub Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi
maa-alal. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on pumphüdroelektrijaama (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 maa-aluseid kaeveõõnsusi. Samas otsustati algatada Estonia PHEJ detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse
läbi keskkonnamõju hindamise täpsusastmega. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise raames hinnatakse tervikuna PHEJ ehitamisega, kasutusele võtmisega ja edasise tööga kaasnevatkeskkonnamõju, sh veevõtu ja vee looduskeskkonda tagasisuunamisega
(ülevooluga) kaasnevaid mõjusid.
Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras
Alutaguse vallale kuuluv buss Mercedes-Benz Tourino, numbrimärgiga 725 BGX. Võõrandatava vara alghinnaks määrati 120 000
eurot. Alutaguse Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada kirjaliku enampakkumise läbiviimine ja sõlmida enampakkumise
võitjaga ostu-müügileping.
Otsustati võõrandada üürnikele otsustuskorras järgmised
korterid:
1) Kuremäe külas 2-toalised korterid aadressil Kuremäe 2-7 ja
Otsustati

•

Uus-Kiviõli

Uus-Kiviõli

•

Ida-Viru

•

maa-ala

tasa-

Päeva lõpuks kohtus president Kersti Kaljulaid Alutaguse kohaliku elu eestvedajatega. Fotod presidendi kantselei

•

•

Kuremäe

3-5;

2) Kurtna külas 2-toalisedkorterid aadressil Kurtna 5-3, Kurtna
5-5, Kurtna 4-3;
korterid aadressil Pikk tn
3) Tudulinna alevikus
21-17, Pikk tn 21-23 ja Pikk tn 9-5;
4) Tudulinna alevikus 2-toalinekorter aadressil Pikk tn 21-19.
Otsustati kinnitada Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjon järgmises koosseisus:
1) Janno Vool esimees;
2) Paul Kesküla aseesimees;
3) Marek Kullamägi;

1-toalised

•

–

–

•

4) Tarmo Kollo;
5) Aare Karp;
6) Anu Kljutšnik;
7) Anne Nurgamaa.
Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 24.

mai 2018 otsu-

sega nr 80 kehtestatud Alutaguse Vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu järgmiselt:
1) teenistuskohtade koosseisust jäetakse välja bussijuhi
koht alates 01.10.2018;
2) teenistuskohtadekoosseisu lisatakse korrakaitsespetsialisti
ametikoht alates 01.10.2018 ja spordispetsialisti ametikoht
alates 01.09.2018.

töö-

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris
hoida täpsetena
Selleks, et mite ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma
täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil,
kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse
täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või

korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri

seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad

rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste
elukoha andmed, kes pärast kolimist pole
oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle
puhul eelmise korteri või maja omanik on
palunud nad enda juurest välja registreerida.
Selle tulemusena on inimese elukoht praegu
linna või valla täpsusega. „Soovitame kõigil,
keda muudatus puudutab, esitada

esime-

ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes
sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on
rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis
sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku
meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.
Elukoha registreerimine on lihtne: seda
saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel,
samutivõib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.
Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel
kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30
päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

sel võimalusel oma täpsed elukohaandmed

Ida-Viru maakonnas puudutab muudatus

omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu
jäta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus inimene jääb
ilma elukohaga seotud avalikest teenustest
nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,“

kui 4000 inimest. Üle Eesti aga praeguse seisuga enam kui 38 000 inimest, kellest
ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud.
Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist
tegelikult Eestist lahkunud. Nii korrastatakse
enam

rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse
täpsem teadmine Eesti rahvastiku kohta.
Eesti plaanib 2020. aastal toimuva
duse esimest korda läbi viia registripõhiselt.
Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on
lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine on
kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida
kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt
teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad
kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja
mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on
registreeritud õigele aadressile, laekuvad
tema makstavad maksud tegelikku elukohta
jakohalik omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat
ümbruskonda, kooli- jalasteaiakohti lastele.

rahvaloen-
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ALUTAGUSE VALLA EELARVESTRATEEGIA
2019–2022 PROJEKTI AVALIKUSTAMINE
Alutaguse Vallavalitsus avalikustab Alutaguse
valla eelarvestateegia projekti perioodil
a. Eelarvestrateegia eelnõu
on koostatud Alutaguse valla arengukava alusel.

21.09.–09.10.2018.

Ettepanekuid saab esitada eelnõu avalikustamise
perioodil kirjalikult aadressile: info@ alutagusevald. ee
või Tartu mnt 52 Iisaku alevik Alutaguse vald.
Eelarvestrateegia eelnõu avalik arutelu toimub
10.10.2018.a kell 16 Mäetaguse teenuskeskuses.

LAPSED LIIKLUSES
Margus Murdsalu

Piirkonnapolitseinik

Fotod Signe Roost

Kauksi rannapromenaadi

väljaehitamine
teostatavus- ja tasuvusanalüüs,

Piret Anvelt
arendusspetsialist

Turism on Alutaguse valla majandustegevuse ja
et evõtluse arendamise üks peamisi prioriteete.
Alutaguse valla tulevik sõltub väga paljuski
turismile suunatud tegevusest, spordi javabaaja
veetmise võimaluste arendamisest. Valla suurim
turismimagnet on Peipsi järve põhjarannik.
Kauksi rannaala on suvisel perioodil
kõrge külastatavusega piirkond, ca 60-70 tuhat
puhkajat aastas, ning on aastakümneid kasutuses olnud avaliku suplusrannana. Männimets
ja laulvad liivad näitavad vee ja ranna puhtust,
mistõtu puhkajate arv aasta-aastalt kasvab.
Kauksi rannaala arendamiseks on Alutaguse
vald seadnud RMKga hoonestusõiguse, mille
tähtaeg on 50 aastat. Eelnevalt on teostatud
Kauksi rannaala turismitoote väljaarendamise

üli-

on koostatud
maastikuarhitektuurne põhiprojekt,
tud rannaala detailplaneering ning koostatud
rannahoone projekt.
Iisaku vald alustas Kauksi
naadi väljaehitamisega 2014. aastal. EAS toetas
Peipsiveere programmist Kauksi rannapromenaadi väljaehituse esimest ja teist etappi 32 000
euroga, mille raames sai rajatud osa laudteid ja
platvorme, kuhu paigaldati pingid ja ratahoidjad. LEADER projektitoetustega paigaldati lastele karusellid, batuudid, erinevad kiiged, pingid ja turnimispuu. Projekti kogumaksumus oli
36 184.80 eurot, millest 30 000 eurot moodus-

kehtesta-

rannaprome-

tas projektitoetus.

maksimumtoetuse summas 32 000 eurot.
Antud projekti raames jätkati laudteede
mist. Teist ja kolmandat randa viivat laudteed
ühendab nüüd 1,6 m laiune uus tee kahe platvormiga. Ehitati välja kolmanda laudtee
poolne osa ja trepp ning puuetega inimestele
mõeldud päevitusplatvorm. Veel rajati projekti
raames kaks võrkpalliplatsi.
Tänaseks on Kauksi rannapromenaadil kõik
randa viivad teed ja neid ühendavad laudteed
japlatvormid välja ehitatud vastavalt projektile.
Alutaguse vald jätkab Kauksi ranna
jekti realiseerimist etapiviisiliselt ka järgnevatel
aastatel.
2019. aastal soovib vald projektiga „Kauksi

ehita-

ranna-

pro-

Alutaguse vald jätkas rannapromenaadi

rannapromenaadi väljaehitus, 4. etapp“ ehitada

väljaehitamist ka sel aastal. EASi Peipsiveere
programmi esitatud projekt „Kauksi
promenaadi väljaehitus, 3. etapp“ kogumaksumusega 42 194.88 eurot sai EASlt

3,5 meetri laiuse kruusakatega tee ja ringtee
ning soetada ja paigaldada promenaadile kõik
pingid. Eeltaotlus rahastamiseks on Peipsiveere
programmi juba esitatud.

ranna-

Iisaku aleviku uus mänguväljak
Martin Miller
keskkonnaspetsialist

Alates septembrist on Iisaku alevikus gümnaasiumi juures avatud uus mänguväljak. Mänguväljaku rajas vallavalitsuse tellimusel Lars
Laj Eesti OÜ ning see on mõeldud kõigile

avalikuks kasutamiseks. Tegemist on mitmekülgseid mängu- ja treeningvõimalusi pakkuva
mänguvälj akuga, mis on ühtaegu nii arendavkui
meelelahutuslik ning kus lisaks pere pisematele
leiavad tegevust ka noored ja täiskasvanud.
Mänguväljaku moodustab üks suur, erinevaid
atraktsioone koondav element, mis pärineb
Lars Laj King Kong sarjast. Mänguväljakul on

esindatud erinevad turnimis-, ronimis- ja rippumisvahendid, millel mängides ning treenides
arenevad laste, noorte ja täiskasvanute
sed võimed ja oskused.
Iisaku mänguväljak ootab kõiki sportlikult
vaba aega veetma. Selleks, et kõik saaksid mänguväljakust veel pikalt rõõmu tunda, palume
seda heaperemehelikult kasutada.

füüsili-

Eesti esimene pumphüdroelektrijaam tuleb

Alutaguse valda
täien-

tuule-

istun-

Alutaguse vallavolikogu andis augusti kuu
gilrohelise tule Eesti esimese pumphüdroelekt-

rijaama rajamiseks Estonia kaevanduse alale.

Volikogu andis loa detailplaneeringu algatamiseks, millele järgneb planeeringu koostamine

jakeskkonnamõjude hindamine. Eesti Energia
loodab elektrijaama ehitamisega alustada 2021.
aastal.
Eesti Energia projektidirektori Veljo Aleksandrovisõnul on see Eesti Energia jaoks mitmes
mõtes oluline samm. „Esiteks on pumphüdroelektrijaama vaja selleks, et tagada elektrisüsteemi stabiilsus ja olla valmis kiirelt reageerima

sõidu-

hir-

õnne-

helsõiduki-

pea-

elektrienergia sageduste kõikumisele,
dades muuhulgas loodusjõududest sõltuvat

Helin Vaher
Eesti Energia

Aktused on koolides peetud ja koolikellad on kõlanud.
Hoo on sisse saanud uus kooliaasta ning peale pikka
vaikust kooli koridorides on seal liiklus nüüdseks väga
tihedaks ja häälekaks muutunud. Liiklussagedus ei
ole kasvanud ainult koolimajades, vaid ka teedel ja
tänavatel on liikluspilti lisandunud rohkesti koolijütse.
Nüüd tuleb kõigil liikluses osalejatel varuda tavapärasemast märksa enam aega ja kannatust ning olla eriti
tähelepanelik ja üksteisega arvestav.
Koolijütsidest paljud alustasid oma esimest kooliaastat ning üksi liikluses osalemine on neile uus ja
harjumatu. Samuti on hulk väikeseid jalakäijaid, kes
pika koolivaheaja jooksul on mõned tähtsad asjad
liikluses osalemise kohta ära unustanud ning võivad
teistele liiklejatele ootamatult käituda. Seega peaksid
sõidukijuhid olema eriti hoolikad nii ülekäiguradade
kui ka koolide juures ning valima rahulikuma
kiiruse. Siis jõuab ohule reageerida ning pidurdusteekond on õigeaegseks seismajäämiseks ja õnnetuse
vältimiseks piisav.
Turvaliselt liikluses osalemiseks tuleb meil kõigil
anda oma panus.Tähelepanelikud ei pea olema mitte
ainult sõidukijuhid, vaid ka jalakäijad. On jalakäijaid,
kes liiklevad rahulikult ning ettevaatlikult ja on oma
sihtkohta jõudmiseks aega varunud. On ka inimesi,
kes viimasel hetkel kodust väljuvad ja hilinemise
mus mööda tänavaid tuiskavad, minetades hirmud ja
unustades ohud. Me kõik saame igapäevaselt midagi
ära teha, et liiklus meie ümber oleks viisakam ja turvalisem. Eelkõige tuleb iseenda liikluskäitumist kriitiliselt hinnata ning mitte võtta asjatuid riske. Selliselt
mõeldes jõuamegi üksteisest lugupidava ning riske
maandava liikluskäitumiseni.
Tänavapildis ei ole mitte harv nähtus see, kui ületatakse sõiduteed jälgides oma käes olevat nutiseadet ning jäetakse tähelepanuta enda ümber liikluses
toimuv. Antud tegevusele lisab omakorda ohtlikust
juurde see, kui käes olev nutiseade on ühendatud peas
olevate kõrvaklappidega. Sellisel juhul muutub liikluses osalemine oluliselt ohtlikumaks, kuna jalakäija ei
näe ega kuule enda ümber toimuvat ning oht
tusse sattuda on kordades suurem.
Sügise saabudes katab õhtupimedus heleda taevalaotuse juba tükk aega varem, kui suvekuudel. Kui
päike on loojunud ning väljas on hämaraks läinud,
peavad jalakäijad liikluses osalemisel kasutama
kurit. Pimeda ajal muudab helkur jalakäijad
juhtidele juba kaugelt nähtavaks ning jätab piisavalt
aega reageerimiseks, et liiklus turvaliselt sujuks. Ei ole
reeglit, et helkurit võib jalakäijal olla ainult üks. Helkurit võib kanda mõlemal pool rippuvana või riietele
õmmelduna ning ka koti küljes. NB! Kasutades ühte
rippuvat helkurit, tuleb see kinnitada paremale poole
põlve kõrgusele.
Paljud inimesed liiguvad oma sihtkohtadesse jõudmiseks igapäevaselt jalgratastega. Nagu jalakäijatel,
peavad olema helkurid ka jalgratastel. Jalgrattal
vad helkurid olema mõlemas suunas ees valge ja taga
punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel üks
kollane helkur. Kohustuslik on veel signaalkell ja loomulikult töökorras pidurid. Sõites jalgrattaga pimeda
ajal või halva nähtavuse korral, peavad sõites põlema
ees valge ja taga punane tuli.
Politsei palve lastevanematele on kontrollida, et
lastel oleks liiklusesse minnes vastavalt nõuetele korralikult kinnitatud helkur. Vaadake üle, et jalgrattad
vastaksid nõuetele, et nendega oleks turvaline liigelda
ja et pimedal ajal ollakse nähtavad teistele liiklejatele.
Tuletame meelde, et kuni 16-aastastele lastele on
jalgratturi kiiver kohustuslik. Politsei soovitab kiivrit
kasutada kõigil jalgratturitel, rulluisutajatel ja teistel
kergliiklejatel, kes liiguvad jalakäijatest kiiremini.
Politsei soovib kõigile ohutut liiklemist ja head
ning turvalist kooliaastat!

ja päikeseenergia aga ka põlevkivienergia tootmist,” selgitas Aleksandrov. „Teiseks on
see oluline projekt ringmajanduse seisukohast,
sest elektrijaama ehituseks on plaanis kasutada
põlevkivi kaevandamisega kaasnevat lubjakivi.”
Aleksandrovi sõnul pumphüdroelektrijaam
kohalikke elanikke häirima ei hakka. „Kui elektrijaam tööd alustab, siis see kohalikke elanikke
ei sega, sest kõik tehnoseadmed paigaldatakse
maa alla,” rääkis Aleksandrov. Teatud müra ja
tolmu võib tekkida ehitustegevuse käigus, kuid
keskkonnamõjude hindamise protsessi käigus
on eesmärk leida parimad võimalikud
sed, mis aitaksid viia kõik ehitusaegsed mõjud

lahendu-

miinimumini.

-

Pumphüdroelektrijaam koosneb kahest
eri tasandil asuvast suuremahulisest

veereser-

vuaarist, mille vahele paigaldatakse pump-turbiin. Vee ülespumpamisel alumisest reservuaarist tarbib hüdroelektrijaam ise elektrienergiat,
vee allalaskmisel ülemisest reservuaarist toodab
hüdroelektrijaam elektrienergiat. Lihtsustatult
öeldes on tegemist akuga, millega on

võima-

lik suuremahuliselt energiat talletada ülemisse
reservuaari. See on muust keskkonnast ehitustehniliselt isoleeritud süsteem, milles ringleb
edasi-tagasi üks ja sama kaevanduskäikudest
välja pumbatud ja fltreeritud veemass, mille
puhul muid looduslikke veekogusid eikasutata
ja põhjavet ei mõjutata.
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Kõik, kõik on uus septembrikuus
/algus lk 1

IISAKU GÜMNAASIUM
144 õpilast
116 põhikooliastmes
28 gümnaasiumiastmes
Iisaku Gümnaasiumi uue direktoriKülli
Guljavini visioon koolijuhina:
Teist inimest saab mõjutada ainult
see, kes temast hoolib. Koolijuhi
anne on kindlustada iga õpilase võimetekohane areng ning anda oma parim,
et meie koolist sirguksid õnnelikud
inimesed.
Kuna iga laps tuleb kodust, pean väga
olulisekskooli jakodu vahelist koostööd.
Koolis on pedagoogikaalane kompetents, teadmised, oskused japikaajalised
kogemused. Kool peab leidmavõimaluse
hoida lapsevanemaid kursis kõige sellega,
mis nende lastega koolis toimub. Kool
peab suutma oma tegevust ja otsuseid
põhjendada ning vajadusel juhendada ja
nõustada ka lapsevanemaid.
Koolijuht peab looma meeskonna,
kus iga töötaja väärtustab oma kooli ja
piirkonda, kus kool asub. Ta peab olema
veendunud, et tema koolis töötavad
parimad. Kuna personalivalik on koolijuhi pädevuses, ei saagi teisiti olla. See
on usu küsimus ning väga tähtis. Parimad
julgevad eksida ja seda tunnistada. Koos
analüüsitakse ning leitakse viis, kuidas
edaspidi vigu vältida.
Nii nagu õpilaste jaoks peab olema
koolis usaldusväärne täiskasvanu, kes
nende arengut jälgib ning vajadusel
kub, peab hea koolijuht olema õpetajate
jaoks usaldusväärne kolleeg, kes õpetaja
arengut jälgib ning vajadusel sekkub.
Hiina vanasõna ütleb, et hea lapse
kasvatamiseks on vaja tervet küla.
Olen võtnud eesmärgi kaasata
lis õpetatava elulähedasemaks
seks õppeprotsessi kohalikke asutusi ja
etevõt eid, keda plaanin kutsuda kaasa
rääkima kooli arengukava koostamisel.
Kuna korvpalli suund on kogu kooli
jaoks uus, siis leiame lahendusi ja kasvame koos.
Edukat ja õppimist täis kooliaastat
meile kõigile!

sek-

koomuutmi-

Iisaku Keskkoolis, mille lõpetasin 1983.
aastal. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoo-

Iisaku Lasteaias Kurekell algas uus
õppeaasta muutuste tuules. Senise nelja
rühma asemel on meil kolm rühma.
Lapsi on lasteaia nimekirjas 42 ning
on ka väike õhuruum, et uustulnukaid
tervitada.
Iga uus on pisut ka unustatud vana,
sest personal, kes kauem töötanud, mäletab aegu, mil eelnevaltkikolme rühmaga
töötatud. Varem oli koolieelikute rühm
koolimajas, kuid nüüd oleme kõik lasteaia majas koos.

pure-

küll ajahambast
tud, kuid loodame, et peagi saame uuema
ja värskema ilme. Sel suvel sai uuenduskuuri lasteaia katus. Lähiajal on valmimas lasteaia renoveerimisprojekt.
Ise peame suurimaks väärtuseks
oma suurt ja avarat õueala, kus lastel on
vabadust joosta, mängida ja tegutseda.
Õuealale plaanime lähiajal meisterdada taimekastid ja komposteri. Oleme
loodussuunitlusega, tervist edendav
lasteaed.
Selle aasta teema on: „Hooli ja hoia,
hoia ja hooli“
on

Iisaku lasteaia Kurekell selle aasta kandvamad eesmärgid:
1. Laps väärtustab ümbritsevat
keskkonda ja loodust.
2. Laps mõistab, et hoides loodust,
hoiame puhtana elukeskkonna ka
lindudele, loomadele ja taimedele.
3. Lapsel on kujunenud esmased keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused (vee ja elektri säästmine, prügi

elu-

sorteerimine).
4. Laps teab, et erinevatest materjalidest
esemeid on võimalik taaskasutada.

ILLUKA KOOL
33 lasteaialast
75 õpilast

IllukaKoolil on hea meel teatada, et valminud on uus kodulehekülg www.illuka.
edu.ee. Et värskem ja värvikam koduleht
ka kasutajasõbralikum oleks, on nüüd
hiirekliki kaugusel sündmuste kalender,
otseviitedkasutatavamate lehekülgedeni
ja fotogaleriisse. Olemekodulehte jooksvalt täiendamas ning vabandame esialgsete võimalike ebamugavuste pärast.
Uued pedagoogid on kehalise
tuse õpetaja Marko Pärn, eripedagoog
Ilona Lass, muusikaõpetaja Meeli Õunap
ning lasteaia õpetajad Ingrid Tooma ja
Sirje Aunap.

kasva-

MÄETAGUSE RAHVAMAJA
Tel 336 6963,
karolin.kruut@alutagusevald.ee

•IISAKU SEGAKOOR
Esmaspäeviti kell 19 Iisaku gümnaasiumis,
juhendaja Tatjana Elken.

SEGARAHVATANTSURÜHM AVITAGUSED
Kolmapäeviti kell 19-21,
juhendaja Kaja Peet ja Alli Kaaramaa.

IISAKU RAHVAMAJA NÄITERING
Neljapäeviti kell 19,
juhendaja Merle Pikhof .

LOOVUSRING
Kolmapäeviti kell 15.30-17.30,
juhendaja Riina Gunt.
Esimene kohtumine 3. oktoobril.

REGILAULUANSAMBEL SILMALINE
Proovid teisipäeviti kell 18 Iisaku Kunstide
Koolis, juhendaja Pille Nagel.
•

NAISRAHVATANTSURÜHM
Teisipäeviti kell 19, juhendaja Ave Jääger.

•

•

•

TANTSUGRUPP EXPERIENCE

18-19 (noorem
grupp 7-10 aastat) ning kell 19-20 (vanem
grupp 11-16 aastat). Mõlema grupi ühine

Treeningud teisipäeviti kell

treening neljapäeviti kell 18,
juhendaja Lisa Shefer.

•

•

VENE RAHVALAULUANSAMBEL
KALINA KRASNAJA
Neljapäeviti kell 16.30,
juhendaja Valentina Järve.
•

Mäetaguse Põhikoolis on sel sügisel
õppetöö kõrval väga palju huvitavaid ja
kasulikke etevõtmisi. Kool on ühinenud
Kiusamisvaba kooli programmiga, mis on
enam suunatud algkooli õpilastele. Sellest
aastast osaleme ka TORE-programmis,
mis on suunatud põhikooli vanemate
mete õpilastele. „Teadlaste öö" septembri
lõpul toob kooli õuele psühhobussi.

vaid liikumisradu, mida mööda lõbusalt

IISAKU RAHVAMAJA

IISAKU RAHVAMAJA BÄND
Teisipäeviti kell 19,
juhendaja Margus Pikhof .

„TORE" JA „TEADLASTE ÖÖ"

Pidevas arengus olev Mäetaguse Põhikool üllatas õpilasi sügisel sellega, et kooli
koridoridesse on loodud mitmeid põne-

Foto Aulis Pärnpuu

Tel 339 3593
merle.pikhof @alutagusevald.ee

•

aimu sellest, kuidas neis töö käib.

KOOLI KORIDORIDES

viimased kolm ja
pool aastat tegelesin personalitööga.

Oleme õppekava täiendanud kahe
valikainega: inglise keel (2. kl) ja asendanud etiketiõpetuse kodulooga (5.kl).
Lisaks õppetööle on Illuka õpilastel

võimalik osaleda rahvatantsu-, spordi-,
muusika-, raamatu-, noore päästja, eesti,
inglise javene keele ning näiteringis.
teaias jätkub mänguline inglise keele õpe.
Uute huviringidena alustas sellest sügisest keskastmes multimeediaring ning
lasteaias robootikaring. Jätkame

Las-

aktiiv-

sete vahetundidega.

Kooliaasta

on

hooga käima läinud

val-

– oleme käinud ühiselt matkamas,
mistume teadlaste öö festivaliks, rahvusvahelisel muusikapäeval ootame külla
Meisterjaani. Osaleme KIKja SA
medese Noorteagentuuri rahastatud projektides. Teeme kõike seda, et õppetöö
oleks huvitavam ja vaheldusrikkam.
Tegusat kooliaastat meile kõigile!

Archi-

MÄETAGUSE LASTEAED TÕRUKE
78 lasteaialast

Mäetaguse Lasteaed Tõruke alustas uut
lasteaia-aastat viie rühma ja samade töötajatega. September läks kohe hoogsalt
käima.
7. septembril korraldas meie
liikumisõpetaja Eve Elm igasügisese
Tõrukese Tillujooksu, kuhu kaasasime
oma valla lasteaiad Iisakust ja Illukalt
ning naabrusestKohtla-Nõmmelt.
12. septembriks kutsusime külla
Mäetaguse Põhikooli algklasside
õpetajad.
14. septembril oli suuremate lastega
koristuspäev Mäetaguse alevikus. Nii
andsime oma panuse ülemaailmsele
koristuspäevale.

17.-21.

septembril

järgmisse tundi kalpsata või vahetunnis
lihtsalt toredalt aega veeta. Liikumisrajad
on nipiga lisaks liikumisele annavad nad
õpilasele võimaluseka nuputada ning sõbraga mängida. Kes vahetunnisrahulikult
istuda tahab, saab valida erinevate
gude vahel.

män-

MATEMAATIKT ÕPPIDA
Mäetaguse Põhikool on alati ajaga sammu
pidanud ning uusi ja innovaatilisi ideid
õppeprotsessi rakendanud. Seekord
tuuakse matemaatika tunnis mängu
robotid. Kolm meie kooli töötajat – uus
matemaatikaõpetaja Anneli Salmistu,
klassiõpetaja Tiina Peenema ja infojuht
Kalle Raidma õpivad Tallinna Ülikoolis robomatemaatikat. Robotid ja nende
ehitamine ning programmeerimine aitab
matemaatikat paremini selgeks saada.
Robomatemaatika on uus õppimisvorm.
Mäetaguse kooli õpetajate õpikogukond
disainib, katsetab ja uurib uute innovatiivsete meetoditerakendamist klassiruumis.
Õppeprotsessi toetab

•

18.30-20.30,

MALERING
Alates 1. oktoobrist esmaspäeviti
kell 18-20. Lisainfo Margus Kauber
tel 557 6300, makauber@hot.ee. Oodatud
osalema kõik malehuvilised. Malering
võtab vastu tolmu koguvaid malelaudu,
mida võib tuua Mäetaguse rahvamajja.

integreeritud õppe võimalusi. Kindlasti

lõpu veetis terve
koolipere õues tervisepäeval „Reipalt

ZUMBA

Treeningud kolmapäeviti kell
20-21peegelsaalis. Treeningu maksumus
5 €, tasumine sularahas. Treener Natalia
Robonen. Esimene treening 3. oktoobril.

Jaa-

koolipinki". Ilm oli väga hea ning toetas
ühist et evõtmist. Algklassid sõitsid
lasse, kus lisaks mõnusale jalutuskäigule
Oru pargis mängiti erinevaid seltskonnaja liikumismänge. Suuremate klasside
õpilased veetsid tervisepäeva Pannjärvel.

Toi-

suursaa-

võitjate autasustamine. Jaapani
diku pidulikule vastuvõtule olid kutsutud ka Tudulinna Kooli õpilased koos
õpetaja Regina Urbiga. Palju õnne!

KERSTIN KESLER

Tudulinna Kooli direktor
Olen pärit Voka külast ja meie peres kasvab kaks last.
Haridus

2010-2018Tartu Ülikool, anglistika

magistriõpe

1999-2004 Tartu Ülikool, saksa keel ja kirjandus

Kogemus koolis
2007-2018 Tartu Kutsehariduskeskus, inglise keele
õpetaja
2004-2007 Tartu Waldorfgümnaasium, inglise ja
saksa keele õpetaja

•

JOOGA

Foto Signe Roost

KÄSITÖÖRING
Reedeti kell 18. Ring on mõeldud kogenumale käsitöötegijale. Materjalikulu osalustasuna 8 € kuus. Juhendaja Tiina Kivil.
•

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 18–20, treener Žanna Pašurina. Osalustasu 8 €/treening
(tasumine sularahas). Võta kaasa võimlemismatt ja pleed. Jooga on suurepärane abiline
selja-ja muude valude, energiavaeguse
ja depressiooni puhul. Sobib igas vanuses
inimestele. Eelnev kogemus pole vajalik!
Tule värskenda vaimu ja leia oma sisemine
tasakaal.

•

MÄNGURING ALGKLASSIDE ÕPILASTELE

Kolmapäeviti algusega kell 18,
juhendaja Jana Pondre.

PAGARI SELTSIMAJA
Tel 336 6962,

•

•

on laste jaoks põnev ka uus naaber jõusaali näol.
10. septembril toimus Tallinnas
pani Suursaatkonnas igaaastase maailma
laste haikudekonkursi pea- jaeriauhinna

Esimese koolinädala

Meenä-

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL KIMP

Tudulinna Kool alustab sel sügisel uue
direktoriga. Analoogselt Illukaga on lasteaedviidud kooliga ühise juhtimise alla.
Töötatakse endiselt kahes majas. Kuna
õpilasi on vähe, siis tõmbas kool ennast
majas koomale ning tegi ruumi raamatukogule ja jõusaalile. Kuigi igaühel
on oma välisuks, siis kokku on saadud
multifunktsionaalne kogukonnamaja,
mille tuum on kool. Läbi kolme korruse
kulgev koridor sai sel suvel värskenduse
ning majaesine uue kivikat e. Kirjanduse
varasalv, mis raamatukogu näol nüüd
kooliruumidesse kolis, pakub huvitavaid

TERVISEÕPE

(www.muusikapäev.ee).

Ansambliproovid reedeti kell
juhendaja Meeli Õunap.

–

e-keskkond.

võtmise

•

TUDULINNA KOOL
13 lasteaialast
17 õpilast
1. klass 3 last

ROBOTID AITAVAD

toimus
maitsesime
met meisterdasime
vaatasime mee
vahendeid,

MÄETAGUSE PUHKPILLIORKESTER
Esimene kohtumine ja avatud proov
kõigile huvilistele teisipäeval, 2. oktoobril
kell 19.30 Mäetaguse rahvamaja peegelsaalis. Puhkpilliorkester ootab liituma uusi
pillimängijaid! Tule ja osale avatud proovil.
Dirigent Eve Avel.

ast-

–

dal
võtmise vahendeid, meisterdasime
meekooki.
1. oktoobril toimub EV100 projekti
"Igal lapsel oma pill" aruandluskontsert
–

ühiskonna-

õpetuse tunni raames riigikogu ja käisid
ekskursioonil presidendi lossis. Õpilaste
jaoks oli see väga huvitav õppekäik. Oma
silmaga sai kaeda ametihooneid ning saadi

PALJU LIIKUMISVÕIMALUSI

justiitsministeerium, kus

ALUTAGUSE VALLA HUVITEGEVUS 2018/2019

•

VISIIT RIIGIKOKKU
9. klassi õpilased külastasid

–

Aastal 1988 asusin tööle kooli, kus olen
täitnud erinevaid rolle kasvatajast kuni
direktorini välja. Viimane töökoht oli

maja

QR-koode.

MÄETAGUSE PÕHIKOOL
130 õpilast
1. klass 11 last

gikaülikoolis koolieelse pedagoogika ja
psühholoogia õpetaja eriala ning aastast
2005 organisatsioonikäitumise magister.

1. klass – 5 last
IISAKU LASTEAED KUREKELL
42 lasteaialast

Lisaks sellele sõidame vaatama sügi-

sest metsa ja sood Selisoos ning veekogusid Toilas ja Kauksis.

-

Meie

Külla oli kutsutud orienteeriumisklubi
Jõhvikas esindajad, kes õpetasid orienteerumist, milleks kasutati mobo-äppi ning

tegevus muusikaõpetajatele.

Iisaku Gümnaasiumi direktor
Minu haridustee esimesed etapid läbisin
Alutaguse vallas põhihariduse sain Mäetaguse 8-klassilises koolis ja keskhariduse

üles-

SEGARAHVATANTSURÜHM
Proovid alates oktoobrist,
juhendaja Ave Jääger.

muusika-

12. oktoobril on üleriigilise
õpetajate sügispäevade raames avatud

KÜLLI GULJAVIN

KIIKLA RAHVAMAJA
Tel 5190 2091, ruth.linnard@maetaguse.ee
•

NAISRAHVATANTSURÜHM KIIGELIND

Esmaspäeviti kell 18.30-20.30,
kahel pühapäeval kuus lisaproovid,
juhendaja Marju Aul.
•

LAULU-JA NÄITERING KÄBID JA KÄNNUD

Teisipäeviti algusega kell 18, lisaproovid
vastavalt vajadusele enne esinemisi.

Juhendajad

Krista Kõrvemaa, Ruth Linnard.

Esimene kokkusaamine reedel
5. oktoobril kell 17.

seltsimaja@maetaguse.ee

NAISTEKLUBI ELULÕNG
Kooskäimine teisipäeviti kell 10–12.30.
Esimene kohtumine 25. september.
•

Juhendaja Ege Roosimägi.
•

LOOVUSRING

Teisipäeviti kell 17, juhendaja Riina Gunt.
Loovusring alustab hooaega 2. oktoobril.
•

ATSALAMA SEGAKOOR

Kooriproovid kolmapäeviti kell 19,
dirigent Tiina Dammann.
Esimene kohtumine 19. septembril.
Oodatud uued lauljad!
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Eesti mets räägib Eesti lugu
Heinar Juuse
RMK külastusala juht

RMK kingib Eestile 100. sünnipäevaks

kogu riiki hõlmava matkateede võrgustiku.

Eelmistel aastatel on valminud Oandu–Aegviidu–Ikla 377 km ja Peraküla–Aegviidu–
Ähijärve 815 km. Käesoleval aastal valmib
Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee lõik
pikkusega 608 km, millest ligemale 400 km
lookleb Ida-Virumaal. RMK on märkinud
matkatee trassil ära ka 100 lugu, tähistades
need looduses tilgakujuliste infotahvlitega,
et anda nende kaudu teada Eesti ajaloo
põnevatest isikutest ja sündmustest.
augustil toimunud
mine on osa kingitusest. Suurel ühismatkamisel startisid juhendatud matkagrupid
matkatee kuuest otspunktist, et kohtuda

6.–25.

päeval läbiti Kurtna matkarada, Liivjärve
lõkkekoht, Viivikonna, Vaivara ning telgid
pandi üles Mummassaare lõkkekohas, ajaloolise Tannenbergi liini ääres, kus toimus
ka väike piknik-kontsert. Meenutati sõjaaegseid sündmusi ja inimesi. Peale matkajate olid
kutsutud ka kõik huvilised ning kohale tuli
üle 50 inimese. Esines Tõnu Raadik ja luuletusi luges Guido Kangur. Nii vaheldumisi

matkapealinnas Aegviidus.

Külas-

a

kor-

lähe-

hom-

Matka-

ühismatka-

Ida-Virumaa trassi avamatk Kauksi–Aegviidu sai alguse 12. augustil Kauksi
tuskeskuse õuelt. Alutaguse metsaülema
Koidu Simsoni õnnistuse järel läksid rajale
25 inimest j kolm matkajuhti. Esimene päev
üllatas kõiki peale pikka kuivaperioodi
raliku vihmaga. Läbinud jalgratastel üle 30
km, jõuti läbimärgadena ööbima Imatu järve
ääres olevasse Agusalu lõkkekohta. Õnneks
andis vihm järgi ja järgmisepäeva hommikupäike kuivatas ka vet inud varustuse. Teine
päev möödus vaheldumisi jalgratastel ja jalgsi
mööda Agusalu matkarada Kotkale. Päev
lõppes Rüütli lõkkekohas. Järgmised päevad
viisid meie matkajad ikka mööda tähistatud
matkateed iga kilomeetriga Aegviidule
male. Liiguti möödaKotka matkarada Iisaku
ja õhtuks Jõuga lõkkekohta. Järgmisel kahel

Musitseerisid Eero Sommer ja Tõnu Raadik.
Meenutusi kadunud külade teemal esitas
põline aidukas Enno Vinni. Järgmisel
mikul alustati teekonda taas jalgratastel ning
ees ootasid Aidu sõudekanal, Kiviõli seikluskeskus ja Seljamäe lõkkekoht. Siin ületas
matkaseltskond maakonna piiri ja edasi liiguti Aegviidu suunas läbi Neeruti ja Jäneda.
Kokku liiguti 13 päeva. Kauksist alustanute matkajuhiks oli algusest lõpuni RMK
matkatee projektijuht Andre Kaur ja abilisteks Alutaguse matkaklubi tublid inimesed.
Toitlustas matkaselle Prowints OÜ.
jate seas oli ka neid, kes kogu distantsi kaasa
tegid. Eriti vapper oli Helme Suuki, kes
oli meie matkajatest kõige eakam, aga tegi
endast noorematele tihti silmad et e ja seda
nii jalgrataga, kui jalgsi.
Ida-Virumaa matkatee on tänaseks loodusesse maha märgitud valge/kollane/valge
värvimärgistusega, kuid on veel lõike, kus on
puudu kilomeetriposte ning kooskõlastamisel on veel paar lõiku eramaal. Niipea, kui
saame kõik lõplikult korda, läheb raja kaart
üles www.loodusegakoos.ee kodulehele,
kust kõik saavad selle alla laadida. Seejärel
ilmuvad paberkandjal kaardid RMK külastuskeskustesse. Kui matkale minna, on soovitav siiski kas paberkandjal või digitaalset
kaarti omada, sest tähistus ei ole väga tihe
ning linnades ja suuremates asulates värvitähistus puudub, on ainult joon kaardil. Kaardi
olemasolu välistaks rajalt kõrvalekaldumist.
RMK matkateega, raja ääres tähistatud
saja looga ja loodusväärtustega saab tutvuda
rmk100.ee veebilehel. RMK
külastusala meeskond soovib teile mõnusat
kodukandi avastamist.
Palju õnne Eestile!

Foto MattiKämärä

jalgsi ja jalgratastel matkates jäid selja taha
Sillamäe linn, Päite pank, Voka ja Oru park,
Valaste juga, Saka mõis, Kohtla-Nõmme
kaevanduspark. Seejärel jõuti Aidu karjääri
aladele, kuhu RMK rajas matkatee tarvis kaks
uut lõkkekohta, mis said nimed karjääri alla
jäänud külanimede järgi. Ööbiti uues AiduLiiva lõkkekohas, kus toimus piknik-kontsert.

Ida-Virumaa

Illuka mõisas etendub
„Karja mõisa vaim“
Ene Raudar
Illuka mõisakompleksi administraator

20. oktoobril on Illukal külas saarlased, täpsemalt Karja mõisamaja
näitetrupp, ühe vahva etendusega. Ja ehkki meie kandi mõistes on
tegu Eestimaa teise ääre rahvaga, mängib seal üks Mäetaguselt pärit

Monika. Et tükk on üks paras koomuskja kalender viitab hõimupäevale, võib seda kohtumist pidada ka väikest viisi virulaste ja saarlaste
hõimude lõimumiseks.
Etendusest aga niipalju, et tegu on Janno Puusepa "Pajusi vaim"
järgi kohandatud näitemänguga "Karja mõisa vaim". Lavale on selle
seadnud Krista Kütt ning kujundus on Lii Mägilt, helikujunduse eest

hoolitseb Igor Raadel.Tunni ajajooksul kohtume järgmistetegelastega:
Taavi Naaskelnokk, mõisa uus omanik-Tarmo Tool,
Niina Naaskelnokk, tema naine - Monika Kanemägi,
Ulvi Naaskelnokk, nende tütar Aleksandra Trei,
Juuli, mõisa majapidajanna Luule Nõukas,
Rudi, kohalik poiss Kennar Kahju,
Johannes Aleksander Gottschalk von Sengbusch, endine mõisnik,
-

-

-

kes kummitab - Jaak Oks,
Anna, Niina õde Anu Kreitsmann.
Aga huvi äratamiseks veidi loost endast ka. Mõisa ostavad ära
noored linnainimesed ja seejärel hakkab juhtuma igasuguseid asju.
Kohapeal selgub, et peale nende elutseb mõisa seinte vahel teisigi
tegelasi. Kellega nad kohtuvad ja kuidas koos edasi hakkama saavad,
seda peab publik ise vaatama tulema. Nii et siis kohtume 20. oktoobril,
kell 17 Illuka mõisas.
-

Tähistame kontserdiga rahvusvahelist muusikapäeva
Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor

Pillimängul on suur tähtsus nii inimese emotsionaalsel harimisel,
ilumeele kujundamisel kui loovuse arendamisel. Selleks, et muuta
lastele pillimäng kät esaadavamaks kutsuti ellu projekt „Igal lapsel
oma pill“ (ILOP). Projekti elluviimise eest on seisnud hea Eesti
Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti
niaorkestrite Liit, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Pärimusmuusika Keskus. Pilliprojekti patroonideks on Tõnu Kaljuste,
Eeva Talsi, Ot Lepland, Erki Pärnoja, Jaan Tät e ja ansamblid
Nue, Trio Romanss ja Metsatöll.
Eesti inimeste ja etevõtete abiga täiendati ning uuendati aastatel
lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Ikka

Sümfoo-

Pandivere Muusikafestival
paneb Illuka mõisas peo püsti

Ave-

2015–2018
selle nimel, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate

pärast. Kingituse sihtgrupiks olidkõik muusikaõpet pakkuvad asutu-

sed, kellel oli võimalus taotleda projektist „Igal lapsel oma pill“
tust instrumentide ostmiseks. Ka

toe-

Iisaku Kunstide Kool kasutas seda
võimalust aktiivselt. Kunstide kooli pilliparki lisandus tänu ILOP
toetusele ksülofon, akordion, kaks mandoliini ja kolm karmoškat –
kokku saime toetust 2910 € ulatuses.
Selleks, et tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja tõsta pillimänguoskus noorte seas tähelepanu keskmesse korraldab ILOP

•MEESTEKLUBI
Ootab oma ridadesse uusi bridžihuvilisi.
Meesteklubi esimene kokkusaamine
tembril. Kooskäimised vastavalt kokkuleppele
puhkepäeviti või nädala sees õhtupoolikuti.

16. sep-

KURTNA NOORTEKESKUS
Tel 5559 2522,
kurtna.noortekeskus@alutagusevald.ee
Kurtna noortekeskuse huviringid toimuvad
1. oktoobrist 2018 31. maini 2019.

Foto Kaja Tina

Iisaku Kunstide Kooli 7. septembri aktus.

muusi-

programmi meeskond 1. oktoobril, mis on rahvusvaheline
kapäev, tasuta kontserte üle Eesti. Kontserte toimub lausa üle 150.
Kuna tänu sellele programmile on meiegi kooli pillivalik tublisti täienenud, siis loomulikult tulimekaasa korraldajate ideega ning võtame
nimetatud kontserdisarjast rõõmuga osa. Kõigil huvilistel on
lus tulla 1. oktoobril kell 12.30 Iisaku Gümnaasiumiaulasse ja saada
osa Iisaku Kunstide Kooli õpilaste kontserdist.

ROBOOTIKA
Kolmapäeviti kell 17.30,
juhendaja Mihhail Derbnev.
•

8-11)

BÄND (vanus
Reedeti kell 13.30, juhendaja Raivo Kallas.
•

•

KÄSITÖÖRING

Reedeti, kell 14.45, juhendaja Mirjam Vinkler
BATUUDIRING SKYJUMPING
Reedeti kell 17.30, treener Lidia.
•

•VÕRKPALL (vanus 13+)
Teisipäeviti kell 19.10 Illuka kooli saalis,
juhendaja Mirjam Vinkler.
KITARRIRING NOORELT NOORELE
Teisipäeviti kell 15, juhendaja Kermo Vinkler
•

LAULURING
Neljapäeviti kell 17, juhendajaTatjana Elken.
•

võima-

•MEMMEDETANTSURING
KOLMAS NOORUS
Alates 2. oktoobrist teisipäeviti kell 14,
juhendaja Kaja Kama.
SEENIORNAISTE LAULURING
Alates 6. oktoobrist laupäeviti kell 10,
juhendaja Anneli Kasela.
•

KURTNA SELTSIMAJA
Tel 336 6963,
karolin.kruut@alutagusevald.ee

KÄSITÖÖRING
Alates 2. oktoobrist teisipäeviti
kell 11.30-13.30, juhendaja Tiina Kivil.
•

•ILLUKA NAISANSAMBEL
Esmaspäeviti kell 18,
juhendaja Kadi Rebban.

Pandivere Muusikafestival tuleb 26. oktoobril 2018 Alutaguse naabritele külla kaunisse Illuka mõisa ja võtab kaasa kaks toredat bändi,
mis pakuvad häid lugulaule nii kuulamiseks kui ka ennastunustavalt
tantsimiseks.

Peaesinejana asub publikut hullutama kuulus NEDSAJA KÜLA BÄND
(fotol) Setomaalt. Bänd ühendab kolme pillimeest Värskast, Tartust ja
Kanadast, kes nüüd elavad ühes väikeses külas Setomaal ja on kokku

seganud väga laiahaardelise peomuusika kompoti. Temperamentse
külabändina võitis Nedsaja Küla Bänd tänavu TV3 menusaate "Rahva-

bänd 2018", tõestades sellega, et rahvalik ei tähenda alati kompromisse
labasusega, ega sunni lõivu maksma suurepäraste muusikapalade ning

elutervete ja vaimukate tekstide arvelt. Omanäolisteks tantsulugudeks
on nende esituses saanud paljud rahvalaulud, levimuusika hitid kui
ka energilised lood näiteks Iirimaalt, Venemaalt ja Kanadast. Nende
muusika on lõbus, täis energiat ja vastupandamatult tantsule kutsuv.
Bändi liikmed on Toomas Valk (karmoska, vokaal), Iisak Sulev Andreller
(bass, vokaal), Paul Hunt (kitarr, vokaal).

Esimesena astub lavale folklaulik ja kantrimuusik, sügava hääle-

TUDULINNA

tämbriga hurmur ja südametemurdja TIMO OLAVI VÄÄNÄNEN

Tam-

NAISRAHVATANTSURÜHM
RABAROOSID
Proovid reedeti kell 19.
Rühma juhendaja Eha Pärnik,
lisainfo rühmavanem Marika Valter 522 4848.

perest Soomest.
Timo Väänänen on laulja, laulukirjutaja ja produtsent, kes on alates 1980. aastatest töötanud kümnete bändidega (näiteks Harmony

•OONURME SEGAKOOR
Proovid üle nädala reedeti kell
ja
Oonurme külamajas.
laupäeviti
Lisainfo dirigent Keio Soomelt 5820 0429.

tusest, vihkamisest, elust, surmast, depressioonist ja loomulikult

•

–

•MÜRAKARUD (vanus 7-12)
Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17
Algklassilastele mõeldud üldfüüsiline
treeningring koordinatsiooni arendamiseks.

Risto Kukk
Pandivere Muusikafestivali korraldaja

10–12

19-21

ALUTAGUSE VALLA HUVITEGEVUS 2018/2019

Garden and Imperia). Timo maalib oma muusikat südantlõhestava
melanhoolia, ängi ja tumeda-sügava häälega. Lood räägivad

armas-

sel-

lest segipööratud maailmast. Ka teeb ta kummarduse oma kodumaal
armastatud 1950.–1960. aastate Soome kantriartistidele. Minimaalse
helivõimendusega hea akustikaga kenas Illuka mõisas saab tema esinemine olema tõeline elamus.

Uksed avatakse kell 18, esimene esineja astub lavale kell 19 ja
teine kell 20.30. Piletid eelmüügist www.f enta.com/et/illuka 14.99 €,
kontserdi päeval ja ukselt 20 €. Saadaval ka eraldi pääsmed kummagi
esineja kontserdile.
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Iisaku rühma kaitseliitlased patrullvõistluste võitjad
Kalvi Kivimäe
Iisaku rühma pealik
KL Avinurme malevkond

täitub ka Kaitseliidu loomisest sügisel 100 aastat. Paljud Kaitseliidu üritused on pühendatud
sellele tähtpäevale.
KL Avinurme malevkondkorraldas
9. juunilpatrullvõistluse „Avinurme retk
2018“, mis oli pühendatud Avinurme
lahingu aastapäevale. Nagu me ajaloost
mäletame, toimus traagiline ja verine
lahing 20. septembril 1944. aastal. Selle
Nii nagu Eesti Vabariigil,

sündmuse meenutuseks korraldatakse
igal aastal mälestusretk. Tänavune retk
startis Muru lasketiirust. Võistlejate
stardirivis oli ka KL Iisaku rühma nelja-

liikmeline võistkond koosseisus Robert
Nagel, Kristjan Seli, Rein Sabolotni ja
noorkotkas Rain Reino. Avaala oli
mine automaadist. Edasi tuli võistlejatel
liikuda kontrollpunkte läbides ja erinevaid ülesandeid täites Ulvi parki, kus
oli võistlejate fniš. Peale lõpuponnistust võisid võistlejad nautida Avinurme

lask-

Avinurme retke väsinud kuid õnnelikud võitjad Rain
Reino, Kristjan Seli, Rein Sabolotni ja Robert Nagel

Sinimäe retke võitjad Rain Reino, Andreas Nagel,
Robert Nagel ja Kristjan Nurgamaa. Foto Kalvi Kivimäe

malevkonna vastvalminud autosauna
mõnusid. Lõpurivistusel kuulutati välja
„Avinurme retk 2018“ võitjad, kelleks
osutus KL Iisaku rühm.
26. augustil korraldati Narva-Jõesuus
järjekordne patrullvõistlus meenutamaks

koosseisus
Robert Nagel, Andreas
Nagel, Kristjan Nurgamaa ja Rain Reino.
Orienteerudes ja kontrollpunktides
nevaid ülesandeid täites läbisid võistlejad
linnulennult umbes 20 km. Võitja selgitamiseni oli võistlejatel aega ravida oma

Augustikuu teine
laupäev Roostojal
Reet Juuse

Vanemad Roostoja küla inimesed rääkisid, et kui
hakatakse tegema Roostoja küla teed, siis tuleb
sõda. Nii olevat juba kaks korda olnud. Ka sellel
aastal tehti (remonditi) seda teed, kuid loodame, et
midagi niisugust ei juhtu. 1945. aasta tee ei
nud raskeid tanke välja ja siis kasutati alusmaterjaliks
metsapuid. Jääb loota, et uus teekate peab Euroopa
tankidele vastu.
Vaatamata teeremondile ja krõbekuivale suvele,
tuldi augustikuu teisel laupäeval taas Majakamäele
mälestuskivide juurde kokku, et ühiselt meenutada eelnenud aastat. Mälestada meie seast
nuid, tunda rõõmu taaskohtumisest, muljetada,
kuulata Anu akordionimängu ja olla rõõmsad, et
oleme Roostoja külapäeval koos. Seekord sai iga
soovija endale mälestuste vihiku, kus on lühikesed kirjeldused nendest inimestest, kelle nimed on
mälestustahvlil. Seda võib ja saab veel täiendada nii
kirjelduste kui fotode näol. Igasugune materjal on
teretulnud. Tallinnas Maarjamäel avatud mälestusmärgi peal on ka Roostoja küla inimeste nimesid,
kuid minu kurvastuseks ei ole seal kõiki nimesid.
Arvata võib, et neid, kes sihtpunkti ei jõudnud, vaid
surid teelkülmale maale, pole lihtsalt olemas. Ometi
Okupatsiooni muuseumi nimekirjades on olemas.
Kuna vanem põlvkond on hakanud vähehaaval
igavikku lahkuma, siis jääb loota nooremate peale.
enam nii noored ole.
Kuigi ega
Et kord algatatud traditsiooni edasi viia, siis on vaja
rohkem nooremate osa. Kui eelmise sajandi alguses oli külas 26 suitsu ja igas talus oli ka lapsi, siis
arvan, et järeltulijaid peaks olema päris palju. Tean
paljusid isegi, kuid loodan, et igaüks leiab üles selle
koha, kust tema juured pärit on. Paljud on Roostojal
elanud peale sõda või elavad siin praegu - kõik ikkagi
omaküla inimesed. Ka abielludes on saadud omaks
ja on vast muidki võimalusi olnud. Meil ei ole kombeks kedagi lahterdada tema ameti või seisuse järgi.
Sööme kõik ühe laua pealt ja ühest katlast. Alati on
hea näha uusi inimesi ja tutvuda kes oled või kust
talust on juured. Ärme oota järgmist 100, vaid elame
siin ja praegu.

Sinimäe kaitselahinguid. Stardis oli

naiskodu-

kodutütarde, noorkotkaste,
kaitse ja kaitseliitlaste neljaliikmelised
võistkonnad. Kokku startis 18 võistkonda, nende seas taas KL Iisaku rühma
neljaliikmeline võistkond muudetud

–

eri-

vesivillides varbaid. Hilisõhtul selgusid
võitjad. Kaitseliidu võistkondade arvestuses saavutas Iisaku rühm ülekaaluka
võidu. Sellega pälvis meie rühm au heisata järgmisel aastal „Sinimäe retk“ avatseremoonia

võistluslipp.

Roosiline
päev

kannata-

Zinaida Pikhof
ja Hilma Keskpaik.
Foto Hetti Puur

lahku-

Zinaida Pikhof

Tudulinna
Kui Alutaguse valla pensionäride reisiseltskond 22.
augustil Kadrioru parki jõudis, oli eelnev vihmasadu
lõppenud ja meid tervitas talutav päikesepaisteline
ilm. Reisiseltskond oli eriliselt hästi varustatud - oli
rulaatoreid, kardiostimulaatoreid ja rohkesti kõndimist kergendavaid tugikeppe. Seltskonda kuulusid
ka abistajad, kelle ülesandeks oli toekamate asjade
bussist ja treppidest üles-alla tirimine.
Kadrioru park oli 300. juubeli puhul puhas,
ilus ja roosiline. Nautisime seda. Turismigruppe

kohtasime palju, aga seekord olime meie erilised.
Kadriorust võtsime suuna Viikingite külla, kus
saime üldpildi nende tegemistest ja elulaadist.
Kalapüügi jätsime küll ära, aga saime teada, et
sealsele lambale on elu tema viimsepäevani
lustatud. Edasi võtsime suuna Roosoja tallu, kus
meid ootas roosiaia perenaine Christi Unt. Ta
tutvustas oma roosikollektsiooni, kuhu kuulus üle
700 põõsa. Nautisime seda ilu ja oli võimalus
kuid kaasa osta, mida paljud ka tegid. Eelnevalt oli
meil tellitud perenaise poolt valmistatud kook ja
kohv. Nii mõnulesimegi rooside keskel.
talus Roogojal tegutseb aga Christi abikaasa Taavi
Kivistik, kes jätkab isa ja ema elutööd elulõngade

kind-

isti-

Naaber-

kasvatust ja aretust. See on maailmas kõige põhjapoolsem koht, kus tegeletakse elulõngade
tööga. Elulõngade ilu vaadatud, viinamarjad maitstud, istikud ostetud, asusime koduteele. Reisijad
olid väga seltsivad, bussijuht Meelis kannatlik ja
hooliv. Olime pikast päevast küll veidi väsinud, ka
valutavad jalad andsid märku, et vajavad ravitsemist, kuid vaatamata sellele olime rahulolevad ja
õnnelikud. Saime hakkama!
Suur tänu pr. Kairi Soomerile, kes minu et epaneku võimalikuks tegi. Suures Alutaguse vallas
elades tajun, et vald hoolib eakatest kogukonna

aretus-

liikmetest. Tänud teile!

-

70–80-aastasedki

Ellujäämisõppus metsas
liidab noori
Anna Konovalova
Kurtna Noortekeskus

–

See on nii seatud, et aeg ei peatu,

vaid aina edasi tõtab.

Ja päevad läevad ja aastad mööduvad.
Ja sul on kiire, on väga kiire,
sa aina kuhugu tõtad.

Ja päeva püüad ja märkamatult
õhtu ongi käes.

O. Arder

Kohtumiseni augustikuu teisel laupäeval!

1.-5.

augustil toimus Kurtna Noortekeskuses
noortekohtumine „Jääda ellu!“, kus osalesid
red Alutaguse vallast, Narvast ja Hiiumaalt.Kokku
tuli 24 noort vanuses 11-16 aastat.
Projekti eesmärgiks oli ühendada kahte
nevat keelt kõnelevaid noori ning muuta nende
negatiivsed eelarvamused positiivseks. Tähtis oli
see, et kõigil noortel oleksid ühised huvid ja
märgid. Suhtluskeel või rahvus ei tohi olla takistuseks. Ellujäämise teema sai valitud sellepärast, et
metsas käimine muutub aina populaarsemaks ja
soov oli noortele näidata, kui huvitav see tegelikult

noo-

eri-

ees-

on. Edasi saavad osalejad jagada seda kogemust
oma sõprade ja perekonnaga. Isiklike kogemuste
kaudu õpivad noored palju kiiremini ning läbi
osalusõppe saame süvendada noortel soovi veeta
rohkem aega oma lähedastega ning õpetada toimetulekut metsas.
Projekti käigus said noored uusi teadmisi
esmaabi andmisest ja rohkelt näpunäiteid metsas
ellujäämiseks. Üheskoos lihviti oma meeskonnatöö oskust.
Projekti rahastati Noortekohtumise programmi raames. Programmi NOORTEKOHTUMISED elluviimistrahastati Hasartmängumaksu
Nõukogu vahenditest
ja
teeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel.

Haridus- Teadusminis-
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„Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus.“
„Kunstiteraapia võimalused lasteaias“ 06.08-30.09.2018
Sihtasutus Innove kuulutab perioodil 2016-2018 prog„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning
asutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames välja taotlusvooru,
mille eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja
ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri
saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele
valdkonna suundumustest ja valikutest.

haridus-

rammi

haridus-

Iisaku Lasteaed Kurekellal sai Innovelt toetuse, et läbi viia
pikk koolitus, mille eesmärkideks on:
ÕPETAJA PROFESSIONAALNE ARENG:
1. Üheskoos õppimisele motiveeritud ja üksteist
toetav meeskond.
2. Eneseanalüüs ja refektsioon on õpetaja professionaalse arengu tööriistad.
3. Kunstiteraapia elementide ja meetodite
tamine igapäevatöös laste sotsiaalsete oskuste
arendamisel.

kasu-

Meil on olnud väga koolitusrohke augustikuu ja see jätkub ka septembris. Oleme vaadanud endasse, leidnud
oma tugevusi ja saanud hulga häid ideid, mida oma töös
kasutada. Koolitusel on osalenud kõik lastega tegelevad
töötajad meie majast.

3 järgmise tunni eest tuleb kliendil
tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab
jäänud 20 eurot tunnis)
10 järgmise tunni eest tuleb kliendil
tasuda 40 eurot tunnis
•

8-1.

ning soodustingimustel õigusnõu
saamiseks tuleb:
1) sõlmidakliendileping ning tasuda 5

üle-

eurotlepingutasu

(kehtib terve

kalend-

riaasta, see tähendab, et kalendriaasta
jooksul uuesti nõustamisele minnes

vatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb
alla 1981 euro (Statistikaameti avaldatud
1,5-kordnekeskmine).

2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või
telefonile 6 880 400 helistades

Ida-Virumaal on Eesti Õigusbürool
kaks kontorit inimeste abistamiseks:

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist
abi kokku 15 tundi, millest:
2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik
hüvitab 40 eurot tunnis)

ela-

Teid abistavad 27 juristi üle Eesti, kelle
keskmine tööstaaž on 17 aastat ning nad kõik
omavad õigusteaduse magistrikraadi.

Jõhvis

Tudulinna
teenuskeskus
uutes ruumides

enam lepingutasu tasuma ei

•

tun-

E-R
06:00

E-R
09:30

06:10

07:36

09:40

09:40

13:25

13:25

06:17
06:23

07:44
07:50

09:48
09:55

09:48

13:33
13:39

13:33

10:04
10:10
P
15:15

09:58
10:05
E-R
17:20

13:47
13:55
L
17:20

13:43
13:50
E-R
19:10

-

-

06:30
E-R
15:15
15:25
15:33
15:40
-

15:50

-

08:00
L
15:15
-

15:25
15:33
-

-

15:45

-

-

15:25
15:33
-

15:43
15:50

LP
09:30

E-R
13:15

-

-

-

-

-

17:30
17:38
17:45

17:30
17:38

-

-

17:55

17:50

-

GALINA

MOLTŠANOVA

-

-

-

19:19
19:27
-

-

19:40

Jõhvi bussijaam
Viru vangla
Aia tee
Kurtna
Illuka kool
Raudi kalmistu
Kuremäe
urekaupl
mäe us
kauplus

Jõhvi bussijaam
Viru vangla
Aia tee
Kurtna
Illuka kool
Raudi kalmistu

Kuremäe kauplus

*
EESTI VABARIIGI

kaitse

GEODEETILINE

Märgi korrastustööd hõlmavad endas

kupitsa värskendamist, kupitsakraavide

PUNKT

uuenda-

mist ning kaitsetsoonis kasvama hakanud puude
ja võsa kõrvaldamist, kaitsetara rajamist või olemasoleva kaitsetara värvimist.
Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat
suhtumist ja võimaldada tööde teostamine. Maaomanikega võetakse eelnevalt ühendust.

ETN-liiklus toimub esmaspäeval,teisipäeval,neljäpäeval

punkt.

Tairi Hütt
andmekaitsespetsialist

25. mail 2018 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete
kaitse üldmäärus, mis sätestab kohalikule omavalitsusele rangemad
reeglid füüsiliste isikute andmetekaitsmiseks. Tulenevalt uutest andmekaitsealastest normidespöörab Alutaguse Vallavalitsus suuremat
tähelepanu enda valduses olevate isikuandmete kaitsele.
Tähelepanelikumad vallakodanikud on märganud, et viimastes
vallalehtedes avaldatud sünni- ja sünnipäevaõnnitlused ning kaastundeavaldused on ilma kuupäevadeta. Seda seetõt u, et kõikide
andmete avaldamine on andmete töötlemine, mille juures peame
silmas pidama, et andmeid avaldataks võimalikult väikeses mahus.
Kui inimesed ei soovi, et nende andmeid avalikustatakse, on
neil õigus keelata oma andmete avaldamist. Täpsemate küsimuste
korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil tairi.hyt @alutagusevald.ee või tulla vastuvõtule (vastuvõtuaeg
ja koht leppida eelnevalt kokku telefonil 336 6902, 520 2014 või
emaili teel).

E-R
07:20
-

ETN
08:40
-

E-R
11:45
-

07:09

08:29

11:32

07:01
06:55

08:21
08:15

11:24

-

06:45
E-R
16:40
16:34
16:29
16:21
16:15

-

8:05*
L
16:30
-

16:21
16:14
-

-

-

16:00

16:00

11:18
11:10
11:00
P
16:30
-

16:23
16:15
-

16:06
16:00

LP
11:40
-

11:27
11:19
-

11:10
11:00
E-R
19:05
-

E-R
14:50
-

-

14:39

14:34

14:31
14:25

14:26

14:17

14:17

14:10
L
19:00

14:10
E-R
20:05

-

18:55
18:46
18:40

18:49
18:41

-

-

18:30

LP
14:45

-

18:30

-

-

19:58
19:50
-

-

19:40

liiklus toimub laupäeval
LP liiklus toimub laupäeval ja pühapäeval
P liiklus toimub pühapäeval
Riiklikel pühadel kehtib pühapäevane sõidugraafik.

7:25,16:00-sõidab läbi Viru vangla
8:05*-kolmapäeval ja reedel sõidab läbi Pagari (marsruut nr 118)

-

-

1

Geodeetiline

-

L

j

oli olev

väljumine:

Märkused:
E-R liiklus toimub esmaspäeval,teisipäeval,kolmapäeval,neljapäeval,reedel
E-P liiklus toimub esmaspäeval,teisipäeval,kolmapäeval,neljapäeval,reedel,laupäeval ja pühapäeval

-

EKATERINA SAMICHKA

LP
13:15

saabumine:

-

AGU VEISNER

gra-

vimeetrilise võrgu II klassi märkidele (märkidest
on näidised lisatud piltidel).

saabumine:

E-R
07:25
07:31

-

ERMINA ANTONOVA

HB|

MAAKONNABUSSILIIN NR 116

väljumine:

praksisega ühistesse ruumidesse
aadressile Uus 2-2.

JUTA JUUSE

mär-

JÕHVI –KUREMÄE

SOTSIAALTÖÖTAJA
vastuvõtt on üle viidud perearsti

ALEKSEI KAJAK

Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb
keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe
tunni ning see näitab, et esimeste tasuta
didega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad
juhtumid lahenduse.
Kliendil on valida kolme nõustamise
vahel: telefoni teel nõustamine, veebinõustamine ning kohtumisega nõustamine (juristiga kohtumine Eesti Õigusbüroo kontoris).
Info tasuta ning soodustingimustel
õigusabi kohta on leitav aadressil www.juristaitab.ee, samuti saab lisainfot Eesti Õigusbüroo klienditeendajatelt numbrile 6 880 400
helistades.

Kehtib alates 01.09.2018

Alates 1. oktoobrist asub
TUDULINNA
RAAMATUKOGU/TEENUSKESKUS
aadressil Kooli 4 ühe katuse all
Tudulinna Kooliga.

KALLE KUSLAP

pea)

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta
septembrist kuni detsembrini geodeetiliste
kide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru
maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70
geodeetilise võrgu I ja II klassi märgile ning

•

Tasuta

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta
ning soodustingimustel õigusabi Eestis

Maa-amet annab teada

Isikuandmete
avaldamine vallalehes

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi!
aadressil Keskväljak 1 ning Narvas Tallinna
mnt
Kokku on neil üle Eesti 15 kontorit,
kuid lisaks nõustatakse ka veebis ning telefoni teel.

Riigi geodeetilise põhivõrgu II klassi märk Kallastel.

Peatused: Jõhvi bussijaam, (Järle, Soo, Linda, Männi, Järve, Viru Vangla), Pargi, Kose, Aia tee, Põllu,
Vasavere, Rausvere, Pannjärve rist, Paiste, Kurtna, Edivere, Konsu rist, Illuka kool, Illuka, Raudi,
Raudi kalmistu, Kivendi, Kuremäe, Kuremäe kpl. Nõudepeatus väljumiseks: Uus
LISAINFO: 33 46 995
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ALUTAGUSE VALLA KULTUURIK ALENDER
•

27. september kell 19 Iisaku rahvamajas

DOKUMENTAALFILM „Vello Salo. Igapäevaelu müstika“
Film vanaks saamise ilust. Pilet 4 €, 3 €
30. september kell 12 Iisaku rahvamajas
Mälumäng
•

1. oktoober kell 12.30 Iisaku Gümnaasiumi aulas
Iisaku Kunstide Kooli õpilaste kontsert "Igal lapsel oma pill"
•

OLIVER SMIRNOV
KIRSI KULLERKUPP

•

2. oktoober kell 18 Mäetaguse rahvamaja suures saalis

Mäetaguse Dokumentaalflmiklubi KINOÕHTU

„Afganistan otsib superstaari“
Tegevust alustab taas Mäetaguse dokumentaalf lmiklubi kinoõhtute sari,
mis kutsub dokf lmihuvilisi üheskoos vaatama f lme kaugetest maadest,
üleilmsetest teemadest, inimõigustest ja paljust muust põnevast. Pärast
f lmi on võimalus osaleda arutelus ning vahetada mõtteid. Sissepääs tasuta.
„Afganistan otsib superstaari” pole kohalike jaoks lihtsalt saade, vaid laulev
revolutsioon ja esimene kokkupuude demokraatiaga.

sembrikoland

nädalal.

Õnnitleme

septembrikuu

sünnipäevalapsi
95
92

MARET KARP
LEILI ILVES

91

ALISE PÕLD
EUGEN VAHER
JELIZAVETA JURTŠENKO
PRASKOVJA SARPOVA

eelmüügist kõigest

14.99 eurot,

kontserdi päeval ja ukselt 20 eurot.

90
89
89
88

Kohtade broneerimine ja lisainfo tel 5886 6418 või
merle.pikhof@alutagusevald.ee

Saadaval ka eraldi pääsmed

kummagi esineja kontserdile.
Piletid ja info: https://fienta.com/et/illuka

9. oktoober kell 19 Kurtna raamatukogus-seltsimajas
Külas fotograaf Sven Začek slaidi programmiga „Mitmekesine Eestimaa"
Vaatame Eestimaa ilu läbi nelja aastaaja looma-, linnu-, maastiku-, taime-ja
aerofotode kaudu ning kuulame põnevaid lugusid fotode valmimisest.
•

info@illuka.edu.ee

või kirjuta

LIIDI PALM
EEVI RAAP

6. oktoober kell 20 Iisaku rahvamajas
HOOAJA AVAPIDU.
Tantsuks Duo Oismann ja Kurvits. Pilet eelmüügist 5 €, peoõhtul 7 €.
•

Päevapilet

88
87
87
87
86

MARIA KRUUS
ELGA RENSBERG
OLEV LIIVAMÄGI
HEINO KASK

Taotlusvooru avamine
ja infopäev
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

MILVI LINAMAA

86
86
86
HARRI KALAUS
ALEKSANDER MOROZENKO 85

18. oktoober kell 18 Mäetaguse rahvamajas
Mäetaguse mälumänguturniiri 16. hooaja avavoor. Oodatud on
võistkonnad.Võistkondadel palume registreerida hiljemalt 17. oktoobriks tel
336 6963 või karolin.kruut@alutagusevald.ee

tuvõtmist 2018. aasta rakenduskava

HELGA VISITAM

84
82
81
81
80

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

NIINA ANTSOV
NADEZHDA TIMOFEEVA
SILVI SAKS

VALENTINA KOZÕREVA
ELMUT PIKHOFF

70
70

13.-19.

~u~p~r~~~ võ~~~ k~as~
K~~~ j~ ~~~ l~u~~
P~~e~ ~~~~~ü~is~ 5 €, ~eo~h~~~ 7 €.
,

L~uda~~

Lisainfo: www.pakmty.ee

ühe Võrumaa pere lugu“. Piletid hinnaga 6 € müügil kohapeal.
•

3-liikmelised

•

19. oktoober kell 20 Mäetaguse rahvamajas

HOOAJA AVALÖÖK
Tantsuks ansambel Amadeus. Müstiline tule-ja efektne UV sõu! Kell 23.001.00 Retrovideodisko 80-90 superhittidega. Piletid eelmüügist Mäetaguse
rahvamajas kuni 15. oktoobrini 6 €, hiljem 8 €, peoõhtul kohtade olemasolul
10 €. Alates kell 23 sissepääs peole 3 €. Lisainfo ja laudade broneerimine
336 6963 või karolin.kruut@alutagusevald.ee.
20. oktoober kell 17 Illuka mõisas
Etendus „Karja mõisa vaim“ Janno Puussepa näitemängu „Pajusi vaim“ ainetel. Karja Mõisamaja näitetrupp Saaremaalt. Sissepääs prii
•

~~~

~r~~~~~~~~~~

13. oktoober kell 15 Kiikla rahvamajas

damise raames projektitaotluste vas-

IDA MYZNIKOVA
HEINO TREI
NINA MALYSHENKO
REET TSERNANT
ELVE SAAREPUU
ANTS SEKK

•

Alle-Saija Teatristuudio esitleb Ingrid Ulsti etendus „…ja õunapuud õitsevad,

meetmetele M1, M2 ja M3.

80
75
75
70
70

•

alustab Eesti maaelu arengukava
Leader meetme raken-

2014–2020

ELSA NÕMMEMEES

10. oktoober kell 19 Iisaku rahvamajas
Mänguf lm „Võta või jäta“. Pilet 5 €, 4 €

~3 93593, 5~86 6418

23. oktoober kell 13-17 Mäetaguse rahvamajas
Lõbus vaheaeg: Halloo kosmos!
Lõbusad mängud, meisterdamine ja disko. Noortele vanuses
eluaastat.
Alutaguse valla noortele on korraldatud transport Mäetaguse rahvamajja ja
tagasi, palume registreerida kuni 18. oktoobrini tel 336 6963 või
•

7-12

Ostan igasugust

VANAVARA
Metsakeskus.ee

Pakkuda
võib kõike.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kojukutsed.
Raha kohe kätte.

karolin.kruut@alutagusevald.ee
•

24. oktoober kell 19 Iisaku rahvamajas

Kuressaare Linnateatri külalisetendus „Antigone New Yorgis“
Piletihinnad: tavapilet 15 €, õpilastele ja pensionäridele 12 €, grupipilet 11 €
(grupp alates 15 inimesest). Piletid müügil Iisaku rahvamajas ja Piletimaailmas.
Info ja tellimine 339 3593, 5886 6418.
24. oktoober kell 17 Kiikla raamatukogus
Seiklus raamatukogus: aaretejaht ja põnevusjutud.
•

Kõrvitsa üle andmiseks võta ühendust 33 23 652
või kirjuta info@illuka.edu.ee

Tel 5198 0371

25. oktoober kell 18 Pagari seltsimajas
HAKKAME KOKKAMA! „Tervislik peet meie toidulaual – 5 käiku punapeedist“
Osalustasu 10 €. Registreerimine hiljemalt 22. oktoobriks Aire Õras tel
505 6024, seltsimaja@maetaguse.ee.
•

KOHALIKU OMAALGATUSE
PROGRAMMI (KOP) 2018. SÜGISENE
TAOTLUSVOOR ON AVATUD

KUULUTUSED

Rahandusministeerium kuulutas
31.08.2018. a avatuks kohaliku oma-

Korstnapühkija-pott sepp
tuleb 7 päeva nädalas.
Tel 552 8512

Huvitavate kohtumiste klubis harrastuskunstnik, kirjanik, endine uurija ja
praegune Politsei- ja Piirivalveameti vanemtõlk Urve Mikker.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa-ja põllumaad.

info@est-land.ee

Meeleolu loob ansambel Laine. Registreerimine hiljemalt 15. oktoobriks Evi
Porman 5650 0747 (Mäetaguse), Elle Tasane 5332 0597 (Iisaku), Lea Maasik 522 3424 (Tudulinna), Valve Kollo 5695 9943 (Illuka), Tatjana Ševtšenko
581 15491 (Alajõe) või Alutaguse Vallavalitsus 336 6900.

Ostan vanu kuni 1945.a
postkaarte ja fotosid. Sobi-

26. oktoober kell 18-23.30 Illuka mõisas
Kontsert NEDSAJA KÜLA BÄND ja TIMO OLAVI VÄÄNÄNEN (Soome). Piletid
eelmüügist www.f enta.com/et/illuka 14.99 €, kontserdi päeval 20 €.

algatuse programmi 2018. a sügisese

taotlusvooru.
Taotluste esitamise tähtaeg on
01.10.2018 kell 16.30.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused
tuleb esitada
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule
e-posti aadressile kop@ivol.ee
Mateterjalid taotluse koostamiseks on
saadaval: http://ivol.kovtp.ee/kohali-

ku-omaalgatuse-programm-kop-

Registreerumine infopäevadele:
krista.pedak@ivek.ee, tel 508 7472
Lisainfo: hardi@ivol.ee, tel 503 6817

•

Tel 50 45 215, 51 45 215,

25. oktoober kell 17 Iisaku raamatukogus

26. oktoober kell 12 Iisaku rahvamajas
Kuldse ea SÜGISPIDU
•

•

vad ka kasutatud. Hind kuni
10 €/tk. Tel 5590 6683

•

29. oktoober kell 17 Iisaku raamatukogus
ja muusikakava „Miski peab olema püha” (Lehte Hainsalu loomingu

Luule-

põhjal)

Iisaku Kunstide Kool
pakub alates oktoobrikuust tegevust
täiskasvanutele ja vanemale koolieale.
◆ BALLETITREENING,
esmaspäeviti kell 18, kuutasu 20

30. oktoober kell 19 Iisaku rahvamajas
Pesakontsert, Villu Talsi ja ansambel Keris
Noored pealinlased esitavad käsitööna valmistatud pärimusmuusikatöötlusi.
Koosseisu kuuluvad Natali Ponetajev (karmoška), Mattias Tirmaste (kitarr),
Johan Kristjan, Aimla (viiul). Pilet 4 € ja 2 € tund enne kontserdi algust.
•

€

◆ JOOGA, neljapäeviti kell 18, kuutasu 20
Juhendaja Ave Jääger

28. oktoober kell 12 Iisaku rahvamajas
Mälumäng
•

€

◆ KERAAMIKARING, kaks korda kuus
esmaspäeviti kell 18, kuutasu 20€
Juhendaja Kaja Tina

info: kunstidekool@alutagusevald.ee
tel 339 3002, 5625 3358
ALUTAGUSE VALLA LEHT Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus.
Postiaadress: Tartu mnt 56,41101 Iisaku alevik, Alutaguse vald,
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385,
toimetus@alutagusevald.ee
TASUTA. Trükk: Trükikoda Trükis AS, tiraaž: 2000. Küljendus: Kolmik W

30. oktoober kell 15 Alajõe kogukonnamajas
Luulepäev "Minu lemmik luuletus"
Võimalus lugeda nii omaloomingulisi luuletusi kui ka teiste autorite luuletusi.
Veera Svetšina raamatu "Подарок Эстонии на сто лет" ja Marie Underi raamatu "Моя весна к столетию поэтического дебюта“ esitlus
•

•

30. oktoober kell 18 Kiikla raamatukogus

Teemaõhtu Pariisist kruiisini
Pilte ja pajatusi kiiklalaste rännuteedelt 2018. aastal, rännuraamatute näitus.

•

e-mail:

Ida-Virumaa

Kultuurikalendris on võimalikud muudatused, palun jälgige reklaame!
Täpsem info Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikekus 336 6963 / 588 59979 karolin.kruut@alutagusevald.ee

