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Lugu sellest, kuidas Iisaku lapsed
pärimust au sees hoiavad
Fotod:

Meeli Õunap
Iisaku lasteaia „Kurekell“
muusikaõpetaja

jäimaha!!!“ Hääl kuulus mardiemale, kes
sai kohe kuulda repliike stiilis: „No
das küll nii, ise veel Aasta Ema ...“. Tagasi
aga bussi ei pööratud ja sõit Avinurme
poole jätkushoogsalt.
Avinurme lasteaia pererahvas juba
ootaski meid ning mardisandid võeti
lahkesti vastu. Mardid muidugi vana
kombe kohaselt pererahva tarkust „katsuma“ mõistatuste abil. Õigesti
nutele ilmusid mardiema käsitöökotist
auhinnaks helkurid. Juhhei!
Siis õpetasid mardidpererahvale ühe
nipi, mida teha kurva tuju korral – tuleb
lihtsalt laulda rõõmumantrat. Nii lihtne
see ongi! Ja muidugi pidi martidel
sas olema kelluke. Meil olid sedapuhku
Tiibeti kellad – tśingsad, mille abil said
usutavastiruumid ja inimesed energeetiliselt puhtamaks. Vähemalt lootma peab!
Pererahva tarkust katsusime veel
numbrite tundmises. Numbreid pidi
tundma ühest viieni. Vastava numbri

Liina Pärnpuu

kui-

Sellel sügisel tuli Iisakulasteaia õpetaj atel
mõte teha kogu lasteaia pere mardisantideks ja sõita küllakuulsa puidupiirkonna
Avinurme lasteaia perele. Mõeldud-tehtud. Kõik Iisaku lasteaia kolm rühma –
Lepatriinud, Jaaniussid ning Mesimummid, kokku umbes-täpselt 40 last, korjati
kokku ja pandigi 8. novembri hommikul
onu Tõnu bussi peale. Kaasas oli külakost
jakorvitäis martidelekohaseid kilina-kolina pille, akordion ja jauram ikka ka, et
rohkem särtsu lauludesse lisada. Sõit Avinurme poole võis alata.
Bussis tehti veel viimased etevalmistused. Mardiema (õpetaja Leila)
võlus grimmi abil mardiisale (kelleks
oli õpetaja Riina) uhke keeruga vuntsid
ja martsaareliku habemetuti. No täitsa
kobe mardiisa kukkus välja.
Oli juba jupp aega rahulikult sõidetud, kui kostis kellegi ärev karjatus:
„No kes selle Lible bussi laskis?“ Libleks
peetu peas oli tõepoolest liblelik läki-läki,
mütsi kõrvad lustlikult laperdamas. Lible
(tema tegelik nimi on küll Ilona) kostis,
et tema läheb igastahes pidusse. Üks
toredamaid mardiriietuse stiilinäiteid
oli veel 2-aastase Gustavi seljas kasukas
tema isa lapsepõlvest, nii nagu nostalgilisel nõukaajal lapsed neidkandsid. Pruun
kasukas ja samas toonis karvamüts tegid
pisikesest Gustavist eheda mardisandi.
Peomeeleolu hakkas bussis tuure
koguma ja naljad lendama, kui kostis
järgmine erutatud hääl: „Appi, marditit

vasta-

laulvallatööta-

kaa-

täht-

järgi pidi leidma üks kuni viis

tantsu-

vilja täis, mida siis hea veel ka järgmise

partnerit, kellega koos tantsu vihtuda.

aasta jõululaupäeval põrandalt leida.

Sest kes siis ei teaks, et mardipäeval peab

Vaagisime ühte ja teist varianti.
mad tundusid piisavalt head ja atraktiivsed.Kuid lõpuks jäi peale siiski herneste
viskamine, sest… vaimusilmas ilmus
meile hoiatav hääleke, mis pani meid
mõtlema sellele, et kui mõni laps tõlgendab vitsutamist valesti, läheb õhtul koju
ja teatab, et ta sai peksa. Või muud sellist
jubedust! Oo õudust, hakka siis
seaktivistidega maid ja puid jagama. Oh
ajad, oh kombed. Tuleb välja, et lihtsat
asja võib mõista ka hoopis teisiti.

Mõle-

tantsu põrutama, nii et maa must.
Mart tantsib, maa müriseb

Mart hüppab, põrand põriseb
Ja nüüd siis kõige olulisem Martide
missioon:

Martpole väljas saama peal
Mart toob õnne ja ka head
Martpole tulnud sööma pärast
Mart pole tulnud joomapärast
Mart tuli eluõnne pärast
Kuidas meie siis õnne jagasime?
Oi, meil oli eelnevalt lausa diskussioon
õnnistamise teemal – kas vitsutada viljavihkudega pererahvas kõik läbi või visata
nende elamine kuivatatud herneid ja

–

21. detsembril kell 20.30

27.-28. detsembril kell 17
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meie

igaks juhuks

vitsu-

tama ei hakanud. Kuid õnn sai ikkagi

jagatud. Ja kõik said seda õnne, kes
vähegi tahtsid ja viitsisid põrandalt
õnneteri noppida.
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tund-

meeldejää-

vaimaks hetkeks oli see,
kui mahavisatud õnne
peale viskus üks vallatöötaja
põrandale kõhuli ja kraapis
käte-jalgadega nii palju õnne
kui jaksas.
Loodame, et mardipäeva
õnne jätkub terveks aastaks!

Alutaguse Huvikeskus
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IISAKU RAHVAMAJAS

KURTNA NOORTEKESKUSES

Kaasaanniks pandi meile ilusasse
laastukorvi suur mahlane melon ja
muudki head-paremat. Suur tänu pererahvale marte vastu võtmast!
Iisakusse naastes oli selline imelik
tunne sees, et sellest marditrallist jäi veel
kuidagi nagu väheks. Sündiski otsus, et
me ei tule veel rollist välja. (Ja koju me ei
läe, ei läe, ei läe …) Haarasime oma pillid
ja mõne lapse kaasa ning leidsime end
oma majanaabrite, kelleks on juhtumisi
Alutaguse Vallavalitsus, ukse taga
mas. Laulu peale avanesid koridoris siinseal uksed ja uudishimulikke
jaid hakkas neist ustest välja pudenema.
Tõsi küll, kõik juhtusid naised
olema. Huvitav, kus kõik
mehed olid? Ilmselt
said vallaasju ajamas.
Tegime oma selgeksõpitud kultuuriprogrammi
ka vallavalitsuse töötajate
peal läbi. Muuhulgas sai
ka nendenumbrite
mine testitud. Vastutasuks kogesime
heasoovlikke ja
naerusuiseid
pilke. Üheks
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Vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek!
Vorm on leitav FB Kurtna Noortekeskusegrupist või Alutagusevalla kodulehekalendrist.
Paberkandjalvormisaab noorsootöötajatelt,raamatukogu- või kultuurikeskuse töötajatelt.
Noortele, kes noortekeskusesseööbima ei saa jääda lõpebpidu kell 21.00.
EelregistreerumineMessengeris Mirjam Vinkler või kurtna.noortekeskus@alutagusevald.ee.
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Tantsuks ansambel MaidEst
Lõbusad ühistegevused
rahvamaja kollektiividelt

Kohv ja tee laual, muu suupärane võtke kaasa
Pilet eelmüügist Iisaku rahvamajast 5€. peopäeval 7€. isetegevuslastele
sissepääs prii. Info ja laudade broneerimine tel 33 93 593.58866418.

Tantsumuusikat mängib ansambel

REMINDERS
õhtut juhib ANDRES KARU
rahvamajast
Piletid eelmüügist
kuni I 8.detsembrini 8€, hiljem I0€.
Laudade katmine piduliste endi poolt.
Lisainfo ja laudade broneerimine:
huvikeskus@alutagusevald.ee või tel 3366963

Tantsuks ansambel

5 Minus

Vaatame tagasi möödunud aastasse,
piilume uude
Kohv ja tee laual, muu suupärase saavad
pidulised Ise kaasa võtta
Pilet eelmüügist Iisaku rahvamajast 4€, peopäeval 5€.
Info ja laudade broneerimine tel 33 93 593, 58866418.
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

KOGUKONNAKOGU
Vallavalitsus

Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna valla ühinemislepingu punkt 6.5 ja Alutaguse valla põhimääruse § 63
– 64 annab võimaluse moodustada ühinenud valdade
baasil piirkondlikud kogukondade kogud. Kogukonnakogu moodustatakse, kui selleks on elanikel huvi ja kui
soovitakse piirkonna huvides valitsuse ja volikogu otsustes aktiivselt kaasa rääkida.
Ettepaneku kogukonnakogu koosseisu
seks ja piirkonna määramiseks teeb üks kogukonda
dav isik. Kogukonnakogu töösse kaasatakse piirkonna
külavanemad või külade esindajad. Kogukonnakogu
koosseisu ja piirkonna, mida kogukonnakogu esindab,
kinnitab vallavalitsus.
Kogukonnakogu rolliks on anda informatsiooni
kohapealsetest vajadustest ning teha ettepanekuid
volikogule, valitsusele ja ametiasutusele piirkonnale
olulistes küsimustes:
valla arengukava, eelarvestrateegia ja
eelarve koostamises;
detailplaneeringute menetlemises;
kohalike investeeringuvajaduste määramisel;
kultuuri-ja spordisündmuste korraldamisel;
piirkonnas tegutsevate asutuste tegevuse

kinnitamiesin-

•

•

•

•

•

•

•

ümberkorraldamisel;
sotsiaalhoolekandeliste teenuste
kehtestamisel;
muudes piirkonnale olulistes küsimustes.

Kogukonnakogu tegutseb koosoleku vormis ning
koguneb vastavalt vajadusele. Kogukonnakogu kutsub
kokku kogukonna esindaja, kes määratakse kogukonna
kinnitatud liikmete seast. Kogukonnakogu koosolekul otsustatu vormistatakse kirjalikult ning esitatakse
vallakantseleile.
Austatud elanikud,Teil on võimalus anda oma panus
kogukonnakogude moodustamiseks. Olge aktiivsed!

Alutaguse Vallavalitsus teatab,
et koostamisel oleva Alutaguse
valla üldplaneeringu avatud
töökoosolekud toimuvad:

Kasside ja koerte pidamisest
Alutaguse vallas
Martin Miller
keskkonnaspetsialist

tele-

•

vallakodanike kaebused
koerte ja kasside pidamise kohta – jätkuvalt
on probleemiks koerte ja kasside vaba liikumine tänavatelning võõrastel territooriumitel.
Tiheasustusaladel, eriti kortermajade piirkondades, on suur probleem kassidega, kes
takse päeval järelvalveta õue. Kassid reostavad
laste liivakaste, käivad võõrastes trepikodades
ning külmade saabudes soojendavad end
võõraste autode kapot idel. Selle tulemusena
rikub loom avalikku heakorda ning võib põhjustadakahju kaaskodanike varale. Samuti on
palju kaebusi koerte kohta, kes on oma territooriumilt lahti pääsenud ning omanikuta
ringi liikudes inimesi hirmutavad ja teele joostes liiklusohtlikke olukordi tekitavad.
Meeles tuleb pidada, et olles võtnud
endale looma, muutub inimene ühtlasi ka
loomaomanikuks, kellel on peale rõõmude
ka kindlad kohustused. Sellega seoses tuletab
Alutaguse Vallavalitsus meelde, et Alutaguse
Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega nr 68
võeti vastu „Alutaguse vallakoerte ja kasside
pidamise eeskiri“, mis sätestab koerte,
side ja teiste lemmikloomade pidamise korra
Alutaguse valla haldusterritooriumil. Eeskiri
on kohustuslik täitmiseks kõigile vallas elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele
ning juriidilistele isikutele, kelle omandis või
valduses on loom. Eeskirjaga saab tutvuda
Alutaguse vallakodulehel.
Eeskirja mõte ei ole iga hinna eest hakata
karistama eeskirjas nimetatud punktide täitmata jätmise eest, vaid kinnistada arusaama,
et loomale on vaja peremeest ja kodu. Eeskirjas toodud nõuete eesmärgiks on sätestada
lemmiklooma pidamise viisid, mille järgimisel ei tekitaks loom inimesele kahju ega
tuks keskkond loomale ohtlikuks. Lemmiklooma pidamisel on oluline, et tagatud oleksid
looma pidamiseks vajalikud tingimused ja et
loomapidamine ei häiriks avalikku korda,

Sagenenud

on

•

kooskõlastatud loomadele.

las-

kas-

muu-

Teisipäeval, 8. jaanuaril 2019 kell 15.00–17.00
Alajõe teenuskeskuses

KUIDAS TEGUTSEDA, KUI KAOTASID VÕI LEIDSID LEMMIKLOOMA
Helista hoiupaiga (Kohtla-Järve Loomade Varjupaik Grey Dogs)
fonil ja teavita kadunud/leitud loomast, sest hoiupaigal võib olla infot
sama looma kohta.
Helista Alutaguse Vallavalitsusse ja teavita kadunud/leitud loomast
telefonil, sest hoiupaiga töötaja tuleb järele ainult vallavalitsusega

Helistades selgita:
Mis juhtus, millal ja kus?
Kes läks kaduma või kelle leidsite (koer, kass, tuhkur, jne)?
Mis värvi, kui vana, mis nimi?
Kas isane või emane?
Millised on eritunnused ja tervislik seisund?
Pane üles fotoga kuulutused kodukoha infotahvlitele ja
sotsiaalmeediasse.
•

•

•

•

•

•

kaaskodanikke ega teisi loomi. Välistatud
peab olema looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallale tungimise
võikaaskodanike vara kahjustamise võimalus.
Lisaks peab loomapidaja järgima
sanitaar- jahügieeninõudeid.
Tuletame veelkord meelde, et vastavalt
eeskirjale on looma lubatud pidada omanikule
kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või
kinnisel territooriumil või selle territooriumi
omaniku loal või muu õigustatud isiku
olekul ja eeldusel, et tagatakse tema eluks
vajalikud tingimused ega kahjustata teiste
kute huve. Sealjuures peab looma pidamise
territoorium olema piiratud viisil, et oleks
välistatud looma omal tahtel väljapääsemine
ja/või inimestele või teistele loomadele
lale tungimise võimalus. Vastavalt eeskirjale
puudub hajaasustuses elavatel kassidel
tises või territooriumilkinnipidamise nõue,
kuid tiheasustusega aladel ei tohikass võõral
territooriumil (sh kortermaja territooriumil)
ega avalikel aladel järelvalveta viibida. Teada
võiks sedagi, et hulkuva looma korduvat
söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise
võimaluse loomist viibimiseks oma elu- või
abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu

veterinaar-,

nõusisikalehi-

käsit-

üldkasutatavates ruumides või õuealal,
letakse loomapidamisena ja sellega tegelevat
isikut peetakse samuti loomapidajaks.
Oluline on jälgida avaliku heakorra nõudeid ning sellest tulenevalt on loomapidaja
kohustatud tagama, et looma pidamine ja
looma käitumine ei rikuks avalikku korda, ei
häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma. Loomapidaja kannab
täielikku vastutust kõigi looma tekitatudkahjude, sealhulgas varalise kahju eest. Loomaga
avalikus kohas viibimisel peab loomapidaja
tagama järelevalve looma üle, teiste inimeste
ja loomade ohutuse ning vältima looma lahti
pääsemist. Looma omanik on kohustatud
jälgima, et tema loom ei reostaks avalikke
kohti, kaasa arvatud hoonete ühiskasutuses
olevaid ruume ja territooriumi, avalikku teed,
haljasala, liivakaste. Looma poolt tekitatud
reostus tuleb koheselt koristada. Samuti on
keelatud ujutada koeri suplemiseks
vates kohtades.

kasutata-

Lugupeetud loomaomanikud, ärge unustage,
et kui midagi juhtub teie loomaga või kui teie
loom põhjustab kahju kaaskodanikele või
nende varale, siis vastutate alati Teie!

Neljapäeval, 10. jaanuaril 2019 kell15.00–17.00
Mäetaguse teenuskeskuses
Reedel, 11. jaanuaril 2019 kell 15.00–17.00
Illuka teenuskeskuses

Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu 22. novembri 2018. a istungil otsustatust

Üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse valla territooriumi
ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste
seadmine jatäpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast
atraktiivse elamis-ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.
Üldplaneeringu koostamine on avalik ja avatud
protsess terve menetluse jooksul. Planeerimisseaduse
kohaselt korraldame edaspidi vähemalt kaks ametlikku
avalikustamist (eskiislahenduse ja põhilahenduse
diumis).Teavitame sellest Põhjarannikus, Alutaguse valla
lehes ja ka valla veebilehel. Eesmärk on, et info jõuaks
kõikide inimesteni, kes soovivad olla kaasatud.
Praeguses etapis toimub alles üldplaneeringu
eskiislahenduse koostamine. Eelnimetatud
dis töökoosolekute raames on tegemist infokorje või
kogumisega, mille otsustasime läbi viia lisaks seadusest tulenevatele avalikustamistele. Koosoleku raames
ei tehta üldplaneeringut tutvustavat ettekannet, vaid
koos konsultandiga töötatakse läbi erinevaid teemasid.
Pakume selle läbiviimist avatud formaadis erinevates
piirkondades, et elanikud, kellel on võimalus osaleda,
saaksid oma mõtteid ja ideid avaldada. Olete oodatud koosolekul osalema igal hetkel vahemikus kell

staa-

formaa-

–

15.00–17.00.

Kui üldplaneeringu eskiislahendus valmib, toimub
selle avalikustamine ja arutelu, mille raames toimub
ka üldplaneeringu lahenduse tutvustamine. Seadusest
tulenevad arutelud toimuvad õhtustel aegadel, et see
oleks võimalikult kättesaadav vallaelanikele.
Ootame kõiki koostamisel olevate materjalidega
tutvuma ja kaasa mõtlema. Omapoolseid ettepanekuid
ning küsimusi saab esitada igal ajahetkel terve menetlusprotsessi jooksul.
Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla veebilehel: www.alutagusevald.ee/et/uldplaneering

Lia Teeväli
vallasekretäri abi
Otsustati kehtestada volikogu määrus
„Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord“. Korra kohaselt eelnõu
tatakse valla kodulehel vähemalt 15 päeva
enne kohanime määramise korralduse välja
andmist. Suure avaliku huvi korral avalikustatakse kohanime määramise eelnõu lisaks valla
ajalehes Alutaguse Valla Leht.
•

avalikus-

•

Otsustati tunnistada kehtetuks Alajõe Val-

lavolikogu 29.06.2017.

a määrus nr 8

„Maa-

tulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse
jagamisel tekkiva maaüksuse lubatud
sema suuruse määramine“, kuna määruse
väljaandmisel ei ole Alajõe Vallavolikogu
tunud kehtivatest õigusaktidest, st määruse
väljaandmiseks puudus õiguslik alus.

väikläh-

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu
23.04.2018 määrust nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks
Määruses
tehakse mitmeid
andmise kord".
sealtoetustemuudatusi,
toetus. Ühekordne toetus on toetus, millega
•

hulgas

lisandub

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu
Alutaguse valla elanike soodustused“ seoses täiendavate tasuta
teenuste lisandumisega (tasuta transpordikasutus ja prügi äraandmine jäätmejaama).
•

21.02.2018 määrustnr 32„

toetuste

liik

-

ühekordne

rahastatakse ühekordset tegevust või tegevuste kogumit ja
antakse valla elanike
paremate
motiveerimiseks
tulemuste saavu-

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu
21.02.2018 määrust nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
seisude kinnitamise kord ja töötasustamise
alused“ eesmärgiga viia määrus kooskõlla
kehtiva õigusega.
•

koos-

•

Otsustati lõpetada Sihtasutuse Alutaguse

Vabadusvõitlejate Mälestusmärgi Fond tege-

vus 31. detsembril 2018. aja algatada sihtasutuse likvideerimismenetlus seoses sihtasutuse
eesmärkide saavutamisega. Likvideerimismenetluse läbiviimiseks määrati sihtasutuse
likvideerijateks sihtasutuse juhatuse liikmed
Robert Nagel ja Kalvi Kivimäe.
tuse vara, mis jääb üle sihtasutusele esitatud
nõuete rahuldamisest, läheb üle Sihtasutusele
Iisaku Kihelkonna Muuseum, kellele antakse
üle ka sihtasutuse ülesanded, lepingud
liste ja juriidiliste isikutega ning kõik lepingutega seotud õigused ja kohustused.

Sihtasu-

füüsi-

mida

tamisele

kultuuri-ja spordivaldkonnas ning

loometegevuse arendamisele ja populariseeri-

misele nii vallas kui

väljaspool

valda. Toetuse

määr on kuni 500 eurot.

Otsustati tunnistada Iisaku Vallavolikogu
05. augusti 2004 määrusega kehtestatud
Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering Kesktee 14 kinnistu osas kehtetuks.
Kesktee 14 elamumaa sihtotstarbega kinnistu
(pindalaga 1616 m2) asub Kuru külas, kinnistu on hoonestamata. Kesktee 14 krunt on
•

moodustatud Keskküla maaüksuse jagamise
teelKivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringu osalise
kehtetuks tunnistamise põhjuseks on asjaolu,
et planeeringu järgi on kavandatud kruntidele
ehitusõigus kuni kahele kahekorruselisele
hoonele. Hoonete suurim ehitusalune pind
on 200 2 ja kinnistul on üks hoonestusala
suurusega 200 m2, mis on ebamõistlikult
väike. Hoonestusala suurendamata ja nihutamata ei ole võimalik tuleohutuse nõuetele
vastavalt hooneid ehitada.

m

Otsustati võõrandada otsustuskorras üürnikele Iisaku alevikus
korter
ressil R. T. Hanseni tn 9-2 hinnaga 4940,00
eurot (100 €/m2) ja
korter aadressil
R. T. Hanseni tn 9-29 hinnaga 3170,00 eurot
(100
). Notariaalse ostu-müügilepingu
sõlmimisega seotudkulud kannab ostja.
•

2-toaline
1-toaline

aad-

€/m 2

•

Otsustati võõrandada eelläbirääkimistega

pakkumise korras volikogu poolt määratud
tingimustel alljärgnevad Alutaguse vallale
kuuluvad Tudulinna alevikus asuvad
tatudkinnistud:
1) Pikk tn 29 kinnistu, millel asuvad ehitised
nimetusega: hoone, akuruum ja diisliruum.
Akuruum on üks osa Pikk 29 põhihoonest;
pakkumise alghinnaks määrati 5000 eurot.
2) Pargi tn 2 kinnistu, millel asuvad ehitised
nimetusega: administratiivhoone ja
maja. Hooned on omavahel kokku ehitatud;

hoones-

katla-

pakkumise alghinnaks

määrati 10 000 eurot.
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Kellele on vaja Iisakus
gümnaasiumi
kas õpilastele või
õpetajatele?
–

kahetsusega nentida,

Ivo Väljaotsa
lapsevanem

Pean tunnistama, et mul on väga raske praegu
meie kogukonnas, eeskät koolis toimuvat
vaikides pealt vaadata. Näen ju, et see, mis

toimub, ei ole õige ja tundub olema silmakirjalik. Usun, et sama tunnevad kõik, kel on

ümbruse korda teinud, kõik alevi löökaugud ära
muru ei ole nii korralikult kunagi
niidetud ning Vaikla tee ei ole Vabariigi ajal sellist remonti saanudki. Vähemalt Iisaku alevikus
ja selle ümbruses on näha arenguid. Kuid seda
varjutab kahjuks just seesama tegevusetus meie
kohaliku gümnaasiumi säilitamise nimel, kas
või selle propageerimisel nii oma vallas kui ka
Eestis tervikuna. Sealjuures on värske vallajuht
tunnistanud, et ei tunne end haridusvaldkonnas
kõige kodusemalt. See on täiesti arusaadav
me kõik ei saagi olla igas valdkonnas ühtKorvpallikool on
moodi pädevad. Kuid kas ei oleks sellisel
visatud nagu kass
juhul mõistlik võta endale appi hariduses
vette – kui ujuvad
pädev inimene, kas või lepinguline nõunik.
Ikka sel eesmärgil, et välja töötada parimad
välja, siis ujuvad, ja
strateegiad kohaliku gümnaasiumi säilitakui ei uju, siis on veel
miseks, mis on olnudkohaliku kogukonna
parem.
too,kuid kodulähedasee sisse enamuse
kindel
jaka vallavolikogu
juba ei mõõda.

et direktor Guljavin tegi
Iisaku Gümnaasiumirekordi ja on suutnud
vaid paari kuuga teha seda, milleks kuulus
teistel direktoritel aastaid – sisekliima sassi
lüüa ning töötajate motivatsioon alla lüüa.
Kas tõesti vastab tõele väide, et Külli Guljavin on tulnudIisaku Gümnaasiumi sulgema?
Nii väga, kui sooviks uskuda, et see nii ei ole,
ei lase tema tegevus selles ka väga kahelda,
sest ei ole teada mingisuguseid samme, mis

remontinud,

natukenegi õiglustunnet ja on seda protsessi
Ma ei ole suurem asi kõnemees,
väljendaksid selget soovi
mistõtu jäi mul Iisaku Gümnaasiumi lapsegümnaasiumiosa säilitada ja
vanemate üldkoosolekul palju väljendamata.
arendada. Kooli lapsevaneOma osa mängis ka olukord, kus inimesed
mate üldkoosolekulgi esitati
olid olnud sunnitud juba tüdimuseni
talle küsimus, mis plaanid
tori monoloogi kuulama, mistõtu ei soovital Iisaku Gümnaasiumiga
nud seda õhtut veelgi pikemaks venitada.
on, millele saime vastuseks,
Olen minagi kümme aastat oma elust
et ta soovib siit pensionile
töötanud endise nimega Iisaku Keskkoolis ja
minna. Kas see on gümnaaveel tänaseni on seal ametis inimesi, kellega
siumi tulevikku ja saatust
ma tollel ajal koos töötasin ning palju
silmas pidades oluline? Mina arvan, et mite.
Naguöeldud
meile, kohalikele inimestele,
Seoses
suhtlen
veel
Sellest vastusest ei paista mite mingil moel
aegseid õpilasi.
sellega
Iisakus gümnaasiumi olemasolu väga oluline. See
välja soov kooli arendada ning gümnaasiupraegugi mitmete koolitöötajatega ning olen
meie kogukonnaelu üks oluline kese. Olgugi,
seal toimuvaga hästi kursis.
miosa säilitada, sest pensionile saab minna ju
ei pruugi olla vallale kasumlik. Samas
Alustasin tööd Iisaku Keskkoolis ajal, mil
ka Iisaku põhikoolist. Nii ei paistagi uuel juhil
Illukal Pannjärve suusakeskus, mis samuti
kooli juhtis kauaaegne ja legendaarne direkolevat mingisuguseidki ideid. Sest kui oleks
vallale rahalist kasu ei too, ning Mäetagusel
tor Endel Mölder. Pärast tema lahkumist olin
huvi gümnaasium säilitada, siis oleks mingeid
mõisakeskus, mis kuuldavasti alles viimasel ajal
seal ametis veel kahe direktori alluvuses ning
samme selle nimel ka tehtud.
hakanud rahaliselt ots otsaga kokku tulema.
Iisaku inimeste jaoks, kes võitlesid nn
Alutaguse vallas, mis ei ole Eesti
pärast seda, kui mina ise koolitööst loobusin,
Miks meie
on Iisaku koolil olnud veel mitmeid direkKohtla-Järve rajooni taastamise vastu ja
vaesemate valdade seas, ei võiks olla gümtoreid. Kahjuks tundub, et mida aeg edasi,
Iisaku Gümnaasiumi alles jäämise eest, on
naasium? Meil olemasväga hea ideekorvseda halvemaks juhtimise kvaliteet
solvav, et kooli on juhtima
pallikooli näol, mida arendada, sh väga tublid
läheb.
valitud inimene, kes näib
treenerid; teadmine, et Eestis seni olnud vaid
Kas tõesti vastab
Üks neist eelmistest direktoriolevat tulnud gümnaasiuüks korvpallikool Audentese näol ning nagu juba
test oli ametis üsna pikka aega ning
mit sulgema või vähemalt
spordiala huvitõele väide, et Külli
esimene aasta näidanud ei saa väita, et tema juhtimise all
mitte selle säilitamiseks
jätkub
kohapeal
lisi
ka
meie
kooli.
Ka
Iisakus
Guljavin on tulnud
kool ei arenenud, muuhulgas sai
korvpalli harrastajaid, suisa
jõupingutusi tegema. Veel
alati
olnud
hulk
Iisaku Gümnaasiumi mõnda aega tagasi ütles
koolihoone täielikultrenoveeritud
mitme võistkonna jagu – huvilisi jaguks.
sulgema?
rajatud
valgustatud
Alutaguse vallavanem oma
ning
Lisaks ei ole sellises komplektsuses gümnaarada. Kuid ta tegi täpselt nii palju,
isikliku seisukohana välja,
siumeEestis üldse mitte palju. Minu mäletamise
kui vaja, ja nii vähe, kui võimalik. Tegelikult
et vastupidiselt volikogu otsusele ei pea tema
järgi Iisaku koolimaja omal ajal ehitatud
mõistlikuks Iisaku kooli gümnaasiumiosa
juhtisid kooli igapäevaselt majandusjuhataja
õpilasele ning toonane internaat pidi mahualles hoida. On siis praeguse gümnaasiumi
ja õppejuht. Õpetajate sõnul ei osanud
tama 120 last. Olgugi, et viimane tänaseks
tor kuni ametisoleku lõpuni neile selgitada,
arendamise suhtes pehmelt öeldes “leige”
ümber ehitatud ja kohti tunduvalt vähem,
kuidas nende palkkujuneb. Sel ajal olid
direktori valik tõesti olnud teadlik otsus, et
kindlasti võimalik väikesteümberkorralduste ja
valitsuses omad mehed.
saaks öelda: vaadake ise teie kool ei toimi,
-ehitamisega kohti juurde luua. Meil
Tema „järeltulija” järgmise direktori näol
järelikult on õigem gümnaasiumkinni panna.
majas
kaunite kunstide kool, lasketiir, täisoli kui sõõm värsket õhku kõik algas nii palTegelikult on saanud selgeks, et Iisaku
mõõtmetes korvpalliväljak, valgustatud rulluiGümnaasiumi ei tule siia „päästma” ükski
julubavalt. Töötajad on väga tänulikud nende
surada ja täismõõtmetes staadion ning läheduinimene väljaspoolt. See, kes gümnaasiumi
algusaegade ilusate aastate eest, mida ei jaguIisaku suusarajad, mida teenindab suusaraja
nud kahjuks kuigi kauaks – kaunis muinasjut
arendamise oma südameasjaks võtab, saab
masin ja ratsutamise harrastamist võimaldav
olla vaid kohalik Iisaku inimene, kes on juba
päädis neljandal koostöötamise õppeaastal
Vaikla hobusetall. Kõik olemas! Olen veenduikka päris “rapsimisega”, mil töötajad ei
loomuselt eestvedaja ja oma tõekspidamiste
nud, et kui
suudaksime IisakuGümnaasiumi
säilitada, saaks meie Alutaguse vald veel palju
nud enam aru, kuhu poole on tarvis joosta.
eest võitleja. Tean, et selline inimene on Iisakus ka olemas, kuid kahjuks ei ole tal võimaKõige inetum vahejuhtum puudutab ühe
kuulsust ning noored tuleksid hea meelega elama
lik seda rolli kanda võtta, sest kuuldavasti on
õpetaja kollektiivist „väljasöömist“, milleks
meie valda, kus laste kasvatamiseks kõikkohaei jäänud koolijuhil lõpuks muud üle, kui
tema ja vallavanema vahelt n-ö must kass läbi
peal olemas ning Peipsi järv ja Jõhvi linn lähedal.
ta koondada. Ning sealjuures maksta välja
Kahju
sellest, etIisaku
jooksnud, mis on saanud oluliseks takistuka seadusega ete nähtud koondamistasud.
seks. On tõsiselt kahju, et isiklikud solvumiGümnaasiumi ei näi meie rikkased ja kättemaksuhimu, mis ei ole
Nagu aga tänaseks on selgunud, on koolil
põlevkiviasumid võtvat kui
mad
enda
valla kooli, vaid märkavad
mitte kuidagi kohaliku kogukonna
jätkuvalt vaja sama koha peale inimest, keda
Iisaku
Gümnaasiumi
olnud
lihtne
leida.
Niimoodi
kuluhuvides
toimub
nende
nii
polegi
ja
pigem
vaid eurode kadumist. Kui Alutaguse vallaks liitunud piirkonnad
tatakse maksumaksja raha... Tekib õigustatud
arvelt, võivad saada saatuslikuks
ei näi meie rikkamad
küsimus: kas keegi peaks selle kohalike makmeie koolile.
hakkaksid
oma lastevanematele
põlevkiviasumid
Samal ajal aga soovin väljensumaksjate – meie kõigi – mõtetult
Iisaku
Gümnaasiumitsoovitama
võtvat kui enda valla ning
tud raha vallale tagastama?Direktorkoondab
dada oma suurt lugupidamist meie
seaksid sisse soodustused,
mis
suunaksid oma valla lapsi
korvpallikooli treeneritele Reinar
töötaja selle asemel, et probleem lahendada ja
kooli, vaid märkavad
käituda õiglaselt. Kahju, et koolijuhile, looHallikule ja Jaanus Liivakule, kes
vaid eurode kadumist. jätkamaharidusteed just Iisakus
mulikult vallavalitsuse vaikival heakskiidul,
on suutnud edukaltkäivitadakorv(bussid ju sõidavad!), siis poleks meil õpilaste
on olulisem töötajale n-ö koht kät e näidata.
pallikooli, et kohalikul gümnaasiuarvuga probleemi.
Iisaku Gümnaasiumi uus direktor Külli
mil oleks tulevikku, ning ka selle idee väljakäiLõppude lõpuks eiole hariduse pakkuGuljavin asus tööle käesoleva aasta 10. sepjale Priit Palmetile. Tundub, et tänu hingega
mine kunagi olnud kasumlik tegevus, sest saada
tembril, mil koolipere oli viimasel ajal aset
kasu(m)
asja kallal olevatele treeneritele on korvpallikaudne. Kui meie valla elanike
leidnud segadustest juba taastunud ning saakool edukalt käima läinud, kuigi neile ei ole
tänu kohaliku gümnaasiumiolemasolulekasaga
vutanud rahumeelse ja meeldiva õhkkonna.
sellel teekonnal kuigi suureks toeks olnud ei
hakkaks, võidaksid ju kõik. Kui
Kaua see aga kesta ei saanud, sest üsna pea
kooli direktor ega vallavalitsus. Mulle tundub,
praegu selle nimel õigeid
ei tee, siisvõime
asus uus juht soovitama töötajatel valida
et korvpallikool on visatud nagu kass vette arvestada tulevaste põlvede süüdistustega. Nagu
vallandas
enamusele
kui
pool ning lõpuks
õpeujuvad välja, siis ujuvad, ja kui ei uju, siis
meie kauaaegne koolidirektor Endel Mölder
on veel parem. Kahju, väga kahju.
tajatele arusaamatutel põhjustel väga tubli ja
tavatses öelda: inimesed jagunevadkaheks –
Soovin siinkohalka ära märkida, et umbes
tegusa õppejuhi. Rääkimata klassiruumide
ühed ehitajad (ja tema seda kindlasti oli!),
uste taga salaja õpetajate järel luuramistest ja
aasta tagasi, kui oli selgunud, et uue Alutaguse
teised aga lammutajad.
valla vanemaks saab Tauno Võhmar, oli paljuiga pisiasja kontrollimisest. Leian, et sellise
Ärgem olgemlammutajad!
del sealhulgas ka minul selle üle siiralt hea
töömentaliteedi, mis näib pärinevat tema
misest töökohastViru Vanglas, toomine harimeel, et saame juhiks professionaali. Mehe,
dusasutusse on täiesti ebasobiv. Ehkki Külli
kes on Jõhvi valla juhina oma valla eest riion
ise
Iisaku
Keskkooli
Guljavin
lõpetanud ja
giga vägikaigast vedanud, omab olulisi tutvõimeline kooli arendama ja selle säilimise eest
töötab
veel
neidki
kelle
käe
vusi
õpetajaid,
majas
ja sidemeid ning teab, millise ukse taha
võitlema, mitte ei ole siia pelgalt pensioniaega
all tema omal ajal õppis, aga ka tema enda
on vaja erinevates küsimustes minna. Tuleb
ootama tulnud!
koolikaaslaseid, ei ole ta suutnud seniajani
tunnistada, et uus vallajuht ja -valitsus on ka
kollektiivi sulanduda. Kokkuvõt eks tuleb
positiivselt silma paistnud: vallamaja ja selle

jälginud.
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Alutaguse kooli
meie

valla
juhiks

kodanikke
inimene,

kes
seisma on

Külli Guljavin
Iisaku Gümnaasiumidirektor

Olen Iisaku koolis toimuvaga kaudselt kursis olnud
viimased 12 aastat. Selle aja jooksul on gümnaa-

Vii-

siumi sulgemine olnud arutlusel mitmel korral.
alguses. Alutaguse Vallavolikogu

mati selle aasta

otsustas, et gümnaasium jääb ning lisaks üldharidusele saab Iisakus süvendatult tegeleda korvpalliga. Rõhutan, et üldharidusele lisaks. Gümnaasiumi
ülesanne on ennekõike luua tingimused, et õpilased
omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud,

mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Korvpall on lisaväär-

tus neile, kes on sellest huvitatud. See, et meil on

vastu-

nimekad treenerid, on igati positiivne, kuid
tust korvpallisuuna
ja gümnaasiumiha-

Gümnaasiumi riduse õnnestumise
ülesanne on ennekõike eest ei saa panna
luua tingimused, et ainult treeneritele.
Ka õpetajad peavad
õpilased omandaksid olema
nõudlikud, et
teadmised, oskused õpilaste võimed ja
ja väärtushoiakud, anded saaksid koolis arendatud parimis võimaldavad mal võimalikul viisil.
jätkata tõrgeteta Õpetajad peavad
õpiteed kõrgkoolis või oma käitumise ja
töösse suhtumisega
kutseõppeasutuses. olema
õpilastele
eeskujuks.

29. novembril avaldas Postimees 2018. aasta
riigieksamite tulemuste põhjal koondtabeli, kus
Iisaku gümnaasium on 146. kohal ehk tagant nel-

jas. Ega palju halvemaks enam minna ei saa. Mul on
tunne, et see fakt teeb peale minu murelikuks vaid
väheseid. Hoolekogu, kelle ülesanne on ühistege-

vus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja
jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine, keskendub direktori personaalküsimusele ning ei ilmuta erilist huvi selle vastu,
milleks ta ellu on kutsutud. Eda Välimets avaldab
artikli Ivo Väljaotsa nime all, milles annab, tõsi küll,
fakte moonutades ja sõnu kontekstist välja rebides,
teada, et olen õpetajate elu ebamugavaks teinud.
Jah, olen juhtinud tähelepanu sellele, et koolipäeva
jooksul ei peaks õpetaja pooletunnisel suitsupausil
käima, et õpetaja ei tohi tundi hilineda, et töö peab
tunnis olema planeeritud nii, et kõigil jätkuks tegevust 45 minutiks ja õpilased ei peaks tunnis igavlema, et õpilased peaksid oma kirjalikele töödele

saama tagasiside hiljemalt 10 päeva jooksul, mitte
kahe kuu pärast, et ka andekaid on vaja arendada
jne jne. Vestlustes gümnasistidega on ka õpilased
väljendanud muret tundides toimuva ja sellest
neva õppe kvaliteedi üle. Kui me jätkuvalt korrutame, et meil on kõik hästi ja ainus mure on direktor,
siis ei saagi midagi muutuda.Kool on õpilaste, mitte

tule-

õpetajate jaoks.
Kui perekond Väljaotsad ja Kärnerid (faili infost
on näha, et artikli faili on loonud Kärnerid ja
mane muutja on Eda Välimets) oleks tõeliselt mures
gümnaasiumi tuleviku pärast, ei kirjutaks nad artik-

vii-

lit, mis selgelt kahjustab Iisaku kooli mainet. Halb

sisekliima ei ole tekkinud üleöö, see on probleemiks
juba aastaid. Kui Iisaku inimesed seda ise pidevalt
meelde tuletavad, ei maksa imestada, et teiste valla
põhikoolide lõpetajad ei vali haridustee jätkamiseks

Iisaku kooli ning Iisaku inimesed plaanivad oma lapsed mõnda teise kooli panna.
Vabandan nende kolleegide ees, kes Eda ja veel
paari kolleegi tegevust minu kritiseerimisel heaks ei
kiida ning selle mõttest aru ei saa, kes mitte ainult
ei muretse Iisaku kooli tuleviku pärast, vaid on val-

mis kaasa mõtlema ning andma endast parim, et
Iisakus oleks hea kool, kes lihtsalt soovivad rahus
oma tööd teha, kuid kes on tahtmatult sellesse sopa
loopimisse kaasatud.
Oma sõpradele ja tuttavatele Alutaguse vallas
annan teada, et minu pärast ei ole vaja muretseda,
mul pea, süda ja käed-jalad ikka samas kohas, kus
varemgi. Oma töös lähtun põhimõtetest ja väärtustest, mille järgi mind aastaid tunnete. Eks just see
mõnele pinnuks silmas ongi.
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Tunnustuse „Aasta vabatahtlik“

Foto: Mirjam Vinkler

pälvis Janno Vool

Foto: Alutaguse Huvikeskuse arhiivist

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas 1. detsembril Jõhvi kontserdimajas tänuürituse aasta vabatahtlikele, kus tunnustused andis üle
patroon president Kersti Kaljulaid. Kandidaate sai esitadakolmes kategoorias. Tunnustusele „Aasta vabatahtlik“ esitati 77 inimest, kellest
aumärgi said 10 vabatahtlikku töösse panustajat.
„Eesti Vabariigi juubeliaastal soovime erilist austust ja tänu
dadanendele inimestele, kes on panustanud Eesti kodanikuühiskonna
arengusse ning on vabatahtlikenapannud
õla alla vabaühenduste loomisse,“ selgitas
Vaatamata sellele, et Janno töötab Päästeametis
Eesti Külaliikumise Kodukant
ennetusbüroo nõunikuna, pühendab ta kogu
liku valdkonna juht Eha Paas.
oma vaba aja vabatahtlikule päästetööle. Oma

aval-

vabataht-

Tunnustuse

pälvis teiste hulgas MTÜ

tööd vabatahtliku tuletõrjujana alustas Janno juba

Iisaku Priitahtliku Pääste eestvedaja ja
1994. aastal. Janno on MTÜ Iisaku Priitahtliku
Mäetaguse noorte päästeringi juhendaja
Pääste üks asutajaid ning selle aktiivne juhatuse
Janno Vool, kes on ka Alutaguse Vallaliige. Just Janno hoolitseb selle eest, et kõik valvolikogu liige ning keskkonnakomisjoni
vekorrad oleks vabatahtlikega kaetud. Tavaliselt
esimees.
asendab Janno puudujaid ise ning seetõttu on
„Kahtlemata on kõik esitatud
tema valvekordade arv palju tihedam kui teistel.
daadid väga väärikad ja tublid nemad
Janno on hea suhtlemisoskusega, iseseisva mõtongi igapäevased superkangelased! Eesti
lemisega, kiire otsustusvõimega, kohusetundlik,
Külaliikumine Kodukant tänabkõiki märentusiastlik ja tasakaalukas juht.
/Väljavõte tunnustusavaldusest/
kajaid ja tublisid vabatahtlikke, kaasajaid
ning ettevõtteid ja organisatsioone, kes
vabatahtlikku tegevust soodustanud,"
tänas Paas.
Vabariikliku tunnustussündmuse„Märka vabatahtlikku!“
mist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vabatahtlike tunnustussündmust on korraldatud alates aastast 2005, alates 2013. a viib seda
läbi Eesti Külaliikumine Kodukant.

kandi-

–

Kohtla-Järve

18.11.2018 toimus
kultuurikeskuses
solistide ja vokaalansamblite konkurss „VIRU LAULUKE
2018",
2018" kus osalesid noored lauljad vanuses
aastat.
Kerto Vinkler Kurtna noortekeskusest saavutas III koha.

7-14

Lauluvõistlusel osalesid solistid Tartust, Viljandist,
Narvast, Kohtla-Järvelt, Rakverest, Kiviõlist, Alatskivilt,
Iisakust, Kurtna noortekeskusest ja Helsingi Eesti

korralda-

Muusikastuudiost.

Foto: Signe Roost

Fotod: Iisaku Kunstide Kool

MULJEID

õpi
t
o
ast
TäNaVaTaNtSu

Eliise Altoja
Iisaku Kunstide Kooli tantsuõpilane

Peipsi Toidu Tänaval kaetakse
laud ka järgmisel suvel
Ühised märksõnad olid otsalõppenud toit, ülimõistvad

Signe Roost
toimetaja

ja sõbralikud inimesed ning lõputu nõudepesu. Oma

Peipsi Toidu võrgustiku liikmed eesotsas Peipsimaa
Triinu Akkermanni ja
Tauno Laasikuga kogunesid novembri eelviimasel päeval Setomaale Inara Vanalgõ Kohvitarrõ plaani pidama.
Kohal olid ka Alutaguse valla turismi ja toitlustamise
ettevõtjad, et uuel suvel siin Peipsi põhjakaldal laud veel
uhkemalt looka lüüa.
Alustuseks jagati rõõme ja muresid, mida selle aasta
EV100 augustikuise võimsa peonädala pika laua katmisel
kogeti. Vihmasest ilmast hoolimata oleks üle Eesti
serva kokku voorinud rahvamass selle väikese maalapi
oma raskusega peaaegu Peipsi poole kummuli keeranud.

Kogukonnaköögi eestvedajate

ida-

tähelepanekuid jagasid Pärnu Augustiunetuse tänavafestivali korraldajad, kes salamisi Peipsi Toidu Tänaval olid
patseerinud ja meile oma külastajakogemust jagasid. Et
uuel suvel kõike targemini teha, sai pead kokku ja head
mõtted paberile pandud.
Peipsi Toidu Tänav 2019 tuleb taas 24.-25. augustil
ikka
Vasknarvast Saaboldani. Kõik Alutaguse ettevõtja
jad, sõpruskonnad, väärt perenaised ja MTÜd on oodatud oma pop-up restoranide uksi avama. Talvel hea aeg
retsepte järele proovida ning abilistega kontrahti teha.
Palume järvelt, metsalt ja põllult heldust, et saaksime
toidutraditsioone jaimelisi oskusi nii omakandikui
võõra rahvaga jagada.
oma

Iisaku rahvamajas toimus 23. novembril

tänava-

tantsu õpituba. Õpitoas oli rohkem tantsijaid kui
meie tavalises tantsutunnis. Koos olid Iisaku

Kunstide Kooli tantsuõpilased ning Mäetaguse ja Illuka tantsuhuvilised noored.
õpetajaks oli üks Eesti parimaid tänavatantsu
asjatundjaid Alar Orula, kes nagu meie õpetajagi
on omandanud tantsualase kõrghariduse Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.
Õpitoas saime teada, kuidas teha sobivaid soojendusharjutusi ning harjutasime
ja tänavatantsu liikumisi. Breiktantsu
liigutused olid natuke rasked, sest ma ei ole neid varem
õppinud. Ma ei teadnud ka varem, et breiktantsul on
olemas seitse erinevat steppi. Sain tänu õpitoale juurde
uusi teadmisi ja oskusi. Ma ise küll ei näe end
sijana, ma paindun hästi ja soovin edaspidi katsetada
pigem akrobaatikatrikkidega. Tänavatantsu juures aga
meeldis mulle, et sain ennast arendada ning juurde õppida
uusi põnevaid liigutusi ning selles valdkonnas on veel palju,
mida edaspidigi õppida.

Külalis-

breik-

breiktant-
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Taevas süttivad heledad tähed,

Lapsepõlve jõulud

üha rohkem neid särama lööb.
Tuhat unist~st rändama läheb,
kaugeid radu sel jõulu ööl.

Isa suure kuuse tuppa tõi,
lastele see kohe jõulutuju lõi,
sest käes on talv ja jõulukuu
ning säramas on jõulupuud.

Palju kauneid hetki ja aega
enda ning lähedaste jaoks...
Ilusat jõuluaegaja
saabuvat uut aastat!

Kõik see meenub igal jõuluajal
nagu kõnniks lapsepõlverajal.
Ema laulab:"Sõitsid saani sõitsid reed
mööda pikka talveteed."

Soovib IisakuKihelkonna Muuseumi pere

Läbi sätendava õhu,
üle kerge lume
pisikene ingel paljajalu tuleb,
süda soe ja särasilmil
külma ta ei taju,
kannab kuuma küünlaleeki
läbi valge saju.

Isa hobu rakke pani siis,
ema lapsed ruttu saani viis.
Saan on valge, hobu must
saanisõit on rõõm ja lust.

Jõuluvana tahab tulla meie juurde alati,
sest et me ei paku talle iial pelgalt salatit.

Sõit läks lahti vanaema juurde,
lapsed sooja kasukasse suurde.
Puud täis lund on lookas teel,
lastel saanis rõõmus meel.

on lapsed

andekad - laulavad ja tantsivad,
joonistavad, maalivad, toad pühiks ära kraamivad.

Meil

Kõik see olnud ammu, ammu
aeg on läinud kiirel sammul.
Siiski olgu rõõmus meel,
sest jõulutaat on jälle teel.

Imelisi pühi soovib

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

Rõõmsaid

pühi

Marge Pihlak

soovib Iisaku Kunstide Kooli pere

Igal aastal süütab keegi
kuusel küünlad, mille leegid
toovad vaikset jõulurahu.
Ja su südamesse mahub
korraga nii palju head,
et seda jagama sa pead.
E. Esop

Kaunist jõuluaegaja
toredaid elamusi
uuel aastal soovib
Iisaku rahvamaja

Iisaku ehitusmaterjalide
kaupluse töökas kollektiiv
soovib Iisaku ja
kogu Alutaguse valla rahvale
ilusaid jõuleja head uut aastat!

Loodame teid uuel aastal
veelgi tihedamalt meie
kaupluses kohata.

Olgu vaikne jõulurahu
Sinu toas ja õue peal.
Tulgu aasta kuhu mahub
tervist, õnne, kõike head!

Rahulikke jõule ja
saavutusterohket uut aastat!

Kalvi Kivimäe
Alutaguse malev
KL Iisaku sisekaitse rühma pealik

"Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!"
LK 2.14

Õnnistatud jõulupühi
ning Jumala hoidmist
uude algavasse

Issanda Aastasse.

EELK Iisaku kogudus
ja õpetaja Avo Kiir
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KL IISAKU rühma tegevusrohke aasta
Foto:

Kalvi Kivimäe
Alutaguse malev
KL Iisaku sisekaitse rühma pealik

Advendiaja küünlasäras

on

Tervisespordimängude
päev Pannjärvel

Kalev Silinski

Iisaku staadionil maandusid ja
tõusid helikopterid.
28. novembril toimus
linnas kaitseminister Jüri Luige
vastuvõtt, kuhu oli kutsutud ka
Robert Nagel, kellele annetati
Kaitseministeeriumi hõbedane
rinnamärk tänuks Alutaguse
Vabadusvõitlejate mälestusmärgi püstitamise eest.
Aasta viimaseks võistluseks
sai 1. detsembril KL Alutaguse
maleva laskevõistlus Iisaku
lasketiirus. Öeldakse, et harjutamine teeb meistriks. Väga
hästi esines Rein Sabolotni,
kes väga napilt jäi esikolmikust
välja, kuid täitis püstolist laskmises I klassi küti järgunormatiivi. Robert Nagel saavutas
sportpüssist laskmises harjutuses 10 lasku lamades III koha
lasku
lamades
samuti III koha. Veiko Reino
30
ja
saavutas harjutuses 10 lasku lamades II ja 30 lasku
lamades I koha. Kalvi Kivimäe saavutas harjutuses
10 lasku lamades I ja 30 lasku lamades II koha.
Aasta jooksul on toimunud hulgaliselt õppepäevi ja laskeharjutusi kaitseliitlastele teadmiste ja
oskuste arendamiseks.
Tänan kõiki Iisaku rühma kaitseliitlasi, kes
võtsid osa kaitseliidu ja rühma tegevusest ning
panustasid oma aega ja energiat Eesti riigikaitsesse.
Meeldivatkoostööd edaspidiseks.

Tal-

paslik

vaadata tagasi möödunule. Nii teeme
ka meie ning heidame pilgu KL
Iisaku rühma 2018. aastal tehtule ja
saavutustele.
Teguderohke aasta algas veebruaris Muru lasketiirus Avinurme malevkonna laskesuusatamise võistlusega,
kus Kristjan Nurgamaa saavutas individuaalarvestuses I koha, Rein Sabolotni II koha, Ahto Altoja III ja
nide arvestuses Robert Nagel I koha.
Võistkondlikult KL Iisaku rühma
võistkonnad saavutasid I ja II koha.
Traditsiooniliselt Eesti Vabariigi
100. aastapäeval süütasime küünlad ja
KL Iisaku rühma laskurid autasustamisel.
asetasimelillekimbud Iisaku kalmistul
I kohale, Veiko Reino saavutas
vabadusvõitlejate haudadele ning represseeritute automaadist
100 m kaugusele III ja
mälestusmärgi juurde.
harjutuses 10 lasku
Märtsis, KL Alutaguse maleva 28. aastapäeva
Kalvi Kivimäe harjutuses AK-4 10 lasku 150 m
pidulikul aktusel, annetati Kristjan Nurgamaale kaugusele I koha, võistkond saavutas I koha.
Iisaku muuseumi töötajate lahkel loal
KL teeneteristi III klass. Hinnalised kingitused
said Robert Nagel ja Kristjan Nurgamaa, tänukirsime oktoobri algul planeerima ja ette valmistama
näitustKaitseliit 100,mis haaras kaitseliidu rühma
jad Andre Aalja ning Mikk Juuse.
Mais toimus kaitseliidu suurõppus „SIIL“, kus
tegevust möödunust kuni tänapäevani. Näituse
meie rühmast osales 9 aktiivset liiget.
avasime 6. novembril. Robert Nagel ja Anne Nurgamaategid ettekande metsavendlusest Alutagusel
Juunis toimunud Avinurme lahingu mälestusretkel KL Iisaku rühma võistkond koosseisus
peale II maailmasõda. Märkimisväärse töö
Robert Nagel, Rein Sabolotni, Kristjan Seli ja Rain
vendade punkrite asukohtade kaardistamisel oli
Reino saavutasid I koha.
teinud Heiki Välimets. Kel huvi
Viis pikka aastat vedas Robert Nagel rasket
kaitseliitlaste tegevuse vastu, siis
Kaitseministeerium tunnustas
vankrit mälestusmärgi projekteerimisest
on näitust võimalik külastada
28. novembril silmapaistvaid riigitamiseni. Kiviraiduritel oli töö juba nii kaugel,
veebruari lõpuni.
kaitsesse panustajaid, et tähistada
et mais saime alustada kuju aluse valamisega,
Kaitseliidu 100 aastapäeva
100 aasta möödumist Vabadussõja
tähistamise raames toimus
sest avamine oli planeeritud Võidupühal 23. juualgusest. Kaitseminister Jüri Luik
nil. Samal päeval korraldas Kaitseliit Iisakus ka
9. novembril Mäetaguse mõisas
tänas hõberinnamärgi, tänukirja ja
KL Alutaguse maleva pealiku
Maakaitsepäeva, mille avas Kaitseliidu ülem Meekingitusega teiste seas Alutaguse
lis Kiili. Kohal olid üksused politseist, päästeamemajor Mati Kuusvere pidulik
maleva kaitseliitlast Robert Nagelit
tuvõtt. Maleva kaitseliitlase
tist, noorkotkad, kodutütred, Viru Jalaväepataljon,
(fotol)
olulise panuse eest kaitseliidu
kaitseliitlased, vanglaamet.
nentideks valiti meie rühmast
tegevusse
ning vabadusvõitluse
Narva
malevkondkorraldas
Robert
Kalvi
KL
Kivimäe,
Nagel ja
augustis
ajaloo ja mälestuste talletamisel. SA
mäe lahingute mälestuseks patrullvõistluse
Veiko Reinole annetati ValgeAlutaguse Vabadusvõitlejate Mälesmäe Retk“. Taas saavutas Iisaku rühma võistkond
risti III klass. Toomas Ilves pälvis
koosseisus Robert Nagel, Andreas Nagel, Kristmaleva pealiku tänukirja.
tusmärgi Fondi eestvedajana aitas ta
Rain
Reino
koha.
Kui
tahad
siis
I
rahu,
Septembris
jan Nurgamaa ja
püstitada Iisakusse mälestusmärgi
toimunud MTÜ Iisaku Laskeklubi lahtistel lasmistu sõjaks. Nii toimus
kõikidele Alutaguse vabadusvõitlejakevõistlustel osalesid aktiivselt ka kaitseliitlased.
novembril järjekordne suurõppus
tele. Veebruari lõpuni on Iisaku KihelOktoobris toimunud KL Avinurme malevkonna „Kährik“, millest võttis osa mehi
konnamuuseumis avatud Robert
rühmade vahelistel laskevõistlustel Muru tiirus ka Iisaku rühmast. Kui mehed
Nageli kaasabil sündinud Alutaguse
saavutas püstolist laskmises Robert Nagel II koha.
metsas pidasid lahinguid, siis
maleva ajaloost rääkiv näitus.
Kristjan Nurgamaa tuli harjutuses 3x10 lasku kohalikel oli huvitav vaadata, kui

vetera-

AK-4

AK-4

hakka-

metsa-

sise-

Valve Kollo
Edivere
28. novembril toimus Mäetaguse Hõbevalge ja

Illuka Maarjaheina klubi ühine tervisespordipäev
Pannjärvel.
Mängude läbiviimise eest vastutas Kaja, kellel
hiljutise kukkumise tõttu oli jalg veel kipsis, kuid
see teda pealtnäha ei seganud. Rõõmsalt juhendas ta mängijaid ja punktid said kirja kõik. Mõõtu
võeti kolmel alal: palli viskamine anumasse, kuuli
veeretamine ja palli hoidmine kahevahel. Palju
elevust tekitasid kahemehe suusad, sest see oli
paras väljakutse kõigile, kellel jätkus julgust proovida. Mängud mängitud ja rõõmsas tujus suunduti saunamajja, kus ootasid saun ja kuum supp.
Hiljem kohvilauas tutvumisringil saadi
malt teada, kes on kes ning kuidas Mäetaguse
ja Illukaga seotud. Meil on nüüd nii suur vald, et
pensionäridel on vaja ettevõtmisi, mis neid ühendavad ja liidavad väiksemal või suuremal määral.
Osavõtjaid oli Mäetaguselt kümme ja Illukalt
viisteist. Ürituse korraldas MTÜ Pensionäride
Klubi Maarjahein. Toetasid Alutaguse vald ja Alutaguse Spordi-ja Puhkekeskus.

lähe-

Meie sportlasele Poolast
2 kuldmedalit
Aleksei Korikov
SKICHIGEKI treener
13. oktoobril 2018 toimus Poolas Swinoustje lin-

rahas-

nas suur XIV rahvusvaheline turniir kyokushinkai
karates.
Turniiril osales 370 sportlast Poolast, Leedust,
Saksamaalt ja Eestist. Meie riigist osales võistlustel 10 sportlast, sealhulgas ka Aleks Korikov spor-

diklubist ICHIGEKI.Ta võistles kahel alal: kumites
kategoorias 16–17 aastat +70 kg ja katas. Kata
on kindlaksmääratud järjestusega liikumine, mis
imiteerib võitlust kujuteldava vastasega. Kumites

vas-

nomi-

Sini-

võitis Aleks kaks rasket lahingut ning tuli oma

kategooria võitjaks. Sama hästi läks tal ka katas.
Tulemuseks esikoht. Oleme lõputult rõõmsad sellise saavutuse üle.
Muidugi tunnen ma treenerina uhkust kõigi

„Sini-

val23.–25.

võistlustel osalenud sportlaste üle, kes võitlesid

väga väärikalt. Selle tulemusena saavutas Eesti

võistkond auväärse teise koha, jäädes küll alla
Poolale, kuid edestades Saksamaad. Suur tänu
Alutaguse vallale toetuse eest.

VI Eesti meistrivõistlused
kyokushinkai karates

Tudulinna eakate seltsing Sügiskuld pidas pidu

20. oktoobril toimusid Kohtla-Järvel Ahtme
Spordihallis VI Eesti meistrivõistlused kyokus-

Zinaida Pikhof
Seltsing „Sügiskuld“

Lauas olijate näod olid aga naerused, kõik
plaksutasid. Kihlatud vahetasid sõrmused,
isegi musitasid ja meie laulsime, et jääme

Mardipäev oli möödas, kadripäev tulemas.
21. novembril kogunes 72 rõõmsameelset

aastal. Graatsilise tantsu esitasid Luule ja
Laine, kolm tantsu Lohusuu tantsurühm
Elame veel. Nagu alati meie
mistel, esines segakoor Sõprus, dirigeeris
Ege. Koor täienes ka kahe uue liikmega –
Kalju ja Peeduga Iisakust, kes on väga
lid lauljad. Ettekandele tuli laul „Mis sest,
et noorus on möödas“. Toredat elevust
tekitas kaardimoor Eve, kes andis lootust

ootama

Kadrit-Marti Alutaguse vallast ja Lohusuust Tudulinna rahvamajja, et
nikohase laulmise ja santimise kõrvale
vust lisades maha pidada Kadri ja Mardi
kihluspidu.
Kohal oli lõõtsamees Ants Habakuk
Lääne-Virumaalt. Laudadel oli maitsmiseks head-paremat ja pearoaks mulgi
puder. Söödi, joodi, aeti sõpradega juttu,
mille käigus pidi selguma ka kihlatute
paar. Pagari Kadrid heitsid pilke Illuka ja
Iisaku Martidele. Aga oh hullu, kõik löödi
pahviks kui Kadri Ege valis mardiks just
soovahetuse läbi teinud Mart Lea. Olin
keeletu, arvasin, et nüüd kukub meie pidu
läbi, rahvas tõuseb püsti jamarsib minema.
Kes seda enne kuulnud või näinud on, et
Alutaguse vallas ühesoolised tahavad leivad ühte kappi panna. Teate ju isegi, mis
Riigikogus on juhtunud teemat arutades.

traditsiooele-

pulmakella kõla juba järgmisel

koosviibi-

tub-

meiesugustel pääseda missivõistlustele.
Hea mõte on valida miss Alutaguse meie
hulgast. Elevust tekitas ka laada lett, kust
võis osta kartuleid, kanamune, kauneid
postkaarte ja rikkalikult kudumeid. Lõõtsamees mängis usinalt ning rahvas tantsis
kuni oli aeg lahkuda.
Tore oli heade sõprade seltsis. Järgmine kokkusaamine on 19. detsembril
Matsu külalistemajas

jõululauas.

Rahulikke jõule ja Head Uut Aastat soovib
Teile kallid sõbrad seltsing Sügiskuld.

hinkai karates, mille korraldajaks oli treener ja
KWF esindaja Eestis Aleksei Korikov. Võistlustel

osales 137 sportlast Lätist, Leedust, Soomest,
Ukrainast, Venemaalt ja Eestist. Eesti karatekad
sõitsid kohale Alutaguse vallast, Kohtla-Järvelt,
sh. Sompast, Sillamäelt,Tamsalust, Narvast jaToi-

last. Üldkokkuvõttes saavutas Eesti esikoha Läti ja
Venemaa ees.
Alutaguse valla spordiklubist ICHIGEKI osales
võistlustel 5 sportlast ja tulemused oma vanuseklassides olid alljärgnevad:

1. koht – Gleb Morozenko (5-aastane);
2. koht Evar Piirits (15-aastane),
–

Katriin Otto (14-aastane),
Artjom Rõnnov (5-aastane);
3. koht – Danik Grabov (6-aastane).

Tänan abilisi, kes olid toeks võistluste organiseerimisel ja läbiviimisel: Mark Piirits ja Aleks Korikov, kes tegutsesid kohtunikena, Monika Tinno
ja Marika Korikova. Suur tänu Alutaguse vallale
toetuse eest.

tree-

Mu kallid lapsed tegelege spordiga,
nige ennast, püsige kindlalt enda poolt valitud
teel ning ärge andke kunagi alla. See kasvatab
–

teis enesekindlust ja võimaldab teil elus edukalt

hakkama saada.
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Alutaguse Vallavolikogu ootab
ettepanekuid Alutaguse valla aukodaniku

Iisaku jõululaat

nimetuse ja teenetemärkide andmiseks
Valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Alutaguse vallale
elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliseltkaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või
kes on sündinud, elanud või elab hetkel Alutaguse vallas ning on saavutanud
tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel.Aukodaniku nimetust ei anta postuumselt.
Valla aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku tunnistuse ja
aukodaniku märgi (suure vapimärgi) väljaandmine ja kandmise õigus ning
rahaline preemia.

Iisaku rahvamajas
toimus 15. detsembril
traditsiooniline Iisaku jõululaat.
Kauplejad olid lookas laadalettide
taga kärmed kaupa pakkuma ning
ostjad usinad mõnusaid maitseid
mekkima. Laadaloos, kohvik ja näitemäng sai nautida kõike, mis ühe
külalaada juurde kuuluma peab.
Iga külastaja leidis kindlasti
midagi oma pühadelauale
ja ega päkapikudki tühja
kotiga lahkunud.

Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Alutaguse vallale osutatud väljapaistvate teenete eest, mis on andnud olulise panuse valla arengule.
Teenetemärgi andmisega kaasneb teenetemärgi (väikese vapimärgi)
kandmise õigus ning rahaline preemia.
###

Ettepanekuid valla aunimetuste andmiseks võivad teha üksikisikud, juriidilised
isikud, organisatsioonid, seltsid, volikogu ja valitsus. Ettepanek peab olema põhjendatud ja sisaldama:
1) aunimetuse saaja kandidaadi ees-ja perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg, elukoht, tegevusala jne);
2) aunimetuse saaja kandidaadi teenete loetelu või panuse kirjeldust;
3) ettepaneku esitaja(te) nimi (nimed) ja allkiri (allkirjad).

-

Valla aukodaniku nimetus ja teenetemärkantakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud üritusel.
Kirjalikud ettepanekud palun saata hiljemalt 10. jaanuariks 2019. a e-posti
aadressile info@alutagusevald.ee või posti teel aadressile Alutaguse Vallavalitsus,
Tartu mnt 56, Alutaguse vald 41101 või tuua Alutaguse Vallavalitsusse.

Detailplaneeringud

SPORDISÜNDMUSED ALUTAGUSE VALLAS
15.12.2018 kell 14 Mäetagusel
Ida-Virumaa esiliiga korvpallis. Alutaguse Kossutiim vs Iisaku
19.12.2018 kell 19 Iisakus
Reinar Halliku Korvpallikool/Expertline vs Terminal Oil
•

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas Mäetaguse ale
viku Maakütte (49801:001:0724) kinnistu

-

maa-ala

detailplaneeringu.

käigus.
Detailplaneering vastab kehtivale Alajõe valla Peipsi
järve äärse ranna-ala üldplaneeringule, mille järgi on Muuli
tee 8 maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-,

Planeeritava ala suurus on 7452 m2. Detailplaneeringuga on määratud planeeritavale krundile ehitusõigus
hooldus-ja remonditöökoja ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasoleva Maakütte krundi piire ning

toitlustus-ja majutushoone maa.

lehel www.alutagusevald.ee/algatatud.

Aluta-

&
mm.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,2 ha ja piir on too-

21.05.1960 – 3.12.2018

Uus täht särab taevas. Kas

oled sa sääl?
kooris
kõlab
su hääl?
nüüd
inglite
Meie südameis heliseb tasa üks laul,
see hea, mille jätsid, ajatolmus ei kao...
Kas

/Virve Osila/

muusikaõpekaheksast eluaastast poole
taja ja kolleeg Riina Tuur.
seinad mäletavad teda targa ja loomingulise

Meie seast on
jagu
aega
Oma

lahkunud kauaaegne

viiekümne
oli
ta
seotud

Illuka

kooliga.

Selle

maja

muusikaõpetajana.

Kaks korda on õpetajatee toonud ta Illukale. Esimest korda asus ta muusikat õpetama
1979. aastal, siissai temast ka klassijuhataja.

noor

osa-

line kehtetuks tunnistamine
Alutaguse Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks
Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 keh-

testatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste

detailplanee-

ringu Kesktee 14 kinnistu osas.
Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest
loobuda ning detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kesktee 14 krundi osas ei takista detailplaneeringu

terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas
osas.

naasmine kodukanti ja pere loomine
hoidis teda siitkandist kümmekond aastat eemal,
siis tuli ta aga juba küpsema ja kogenenumana
tagasi. Tuli, et jääda.
Ta ei piirdunud ainult koolitundide andmisega. Esimestel Illuka-aastatelkorraldas ta lisaks
kogukonnale kontserte ja tantsuõhtuid. Hiljem lõi
ise bändis kaasa ning juba siis, kui ta armus pärimusmuusikasse, oli ta üheks eestvedajaks, kes igal
suvel mitme kooli noortele rahvamuusika laagreid korraldas. Nii ka tänavu suvel, mil see toimus
koduses mõisakompleksis.
Armastus pärimusmuusika vastu andis suurepärase väljundi Nordplus projektis kaasa lüües.
Riina pani Illukal kõik külas olnud Taivalkoski
õpilased ja õpetajad laulma eesti laule ning tantsima eesti tantse. Kuna ta oli siis juba haige, oli
seda hämmastavam, millise sära ja entusiasmiga
ta neil päevil tegutses.
Riina hindas meie kooli väga kõrgelt. Ta
armastas seda vana mõisamaja, oma kolleege, õpilasi, õpetamistja muusikat. Usume, et omaltpoolt
suutsime pakkuda talle vastuarmastust, hoolimist
ja vabadust tema töös nii, et ta nautis selles majas
talle antud aega ja seltskonda.

Vahepealne

In memoriam
Riina Tuur

S
B«rineeri1

Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu

guse valla veebilehel www.alutagusevald.ee/kehtestatud.

dud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas 1.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri-ja abihoone ning
väikesadama rajatiste ehitamiseks. Võimalike uuringute

•

22.12.2018 kell 10.30 Iisakus

Võrkpalli Jõuluturniir. Registreerimine kohapeal (osalustasu 5 eurot)

09.01.2019 kell 18 Pannjärvel
Alutaguse Kommipommi suusasari I etapp
Argipäeva suusaõhtud II etapp
12.01.2019 kell 12 Iisakus
Ida-Virumaa esiliiga korvpallis. Iisaku vs KK HITO/Elvarem
16.01.2019 kell 19 Iisakus
Reinar Halliku Korvpallikool/Expertline vs BC Narva
•

$*“

Alutaguse Vallavalitsus algatas Vasknarva küla Muuli
tee 8 (12201:002:0720) kinnistu detailplaneeringu.

•

•

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda
Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebi-

maakasutuse sihtotstarvet. Maakasutuse detailplaneeringujärgne sihtotstarve on 50% tootmishoone maa (TH) ja
50% laohoone maa (TL), katastri sihtotstarve jääb 100%

tootmismaa.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda

tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise

•

•26.01.2019 kell 14Mäetagusel

Ida-Virumaa esiliiga korvpallis. Alutaguse kossutiim vs Lüganuse
30.01.2019 kell 18 Pannjärvel
Alutaguse Kommipommi suusasari II etapp
Argipäeva suusaõhtud IV etapp
•

TUDULINNA RAAMATUKOGU ON PUHKUSETÕTTU SULETUD

7.01.–10.01.2019.

Meile kõigile jääb Riina meelde rõõmsa, muusikat hindava õpetajana ning otsekohese inimesena. Tunneme targast ning abivalmist kolleegist
suurt puudust.

Oleme talle tänulikud meie koolile pühendatud ajaja energia eest, selle soojuse japositiivsuse
eest, millega ta alati sellesse majja ja selle maja
inimestesse suhtus.
Koolile ja ajalukku jääb Riina pooltkirjutatud
IllukaKooli laul.
Ka haigena ei tahtnud Riina loobuda oma
tööst ja aktiivsest elust. Tal olid kogu aeg plaanid
edaspidiseks, tema optimism ja võitlustahe äratas

lugupidamist meis kõigis.
Õpilased igatsesid Riina järele, pilliringi liikmed tundsid temast puudust. Kõik lootsid, et õpetaja Riina tuleb ükskord jälle kooli
Kes ühel ilusal päeval kõigi rõõmuks tuleb,
peab kõigi suureks kurvastuseks ühel päeval ka
lahkuma. Aga küllap on kõigil meil selle suure
kurbuse kõrval hinges ka varjamatu uhkus, et Sa
…

meil olid.
Me mäletame Sind, Riina. Puhka rahus!

Kolleegid

Avaldame sügavat kaastunnet
Evi Harkmannile kalli ema
Asta Roosvalti
kaotuse puhul.
Endised kolleegidTudulinnast

HARRI KALAUS
ANATOLII REZNICHENKO
KALJO MÄGI
PAUL ALAMA
MIHHAIL KARTJOŽNIKOV
SERGEY VLASOV
LAINE KIVIMÄE
JELIZAVETA JURTŠENKO
MALL KAUPMEES
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MuSica Hymnis
RIVER TALIMÄE,
ALISSA MOROZENKO
ANASTASIA MESI

KULLASÄRAS
AASTALÕPP

Õnnitleme

detsembrikuu

92
90
90

LEHTE SELLIK
MARIA PÄÄSUKE
AINO ALLIKMAA

ASTA ROOSVALT
ANGELINAVOLKOVA

ERNA VANASILLA
FAINA TROFIMOVA

JOHANNA LEHISMAA
HENNO RAJAMETS
AINO TEPAN

LIIDIA MOZINA
JAAN KOJUS
PILVI REEST
ANNA KHAMIDULLINA
TATJANA PLISTKINA
TATJANA GORJUN
ALEXANDRA SMIRNOVA

TÕNU PRODEL
MAIT KIVISTIKU
ELJO RAUS
VELLO KALJOLA

NIINA RAIBUŠKINA
ELJU MURUVEE
ANTS SUDER

LEMBIT JOORIK
ÜLO LEHISMETS

VEERA GERASIMTŠIK
AILI MERISTU
HEIDI EINSTEIN
TIIT MÜÜR
VALENTINA MIHHEJEVA
EDUARD-ANDRES DEJEV
RALF REBINA

„Kristuse sündimise püha muusikas”
P 23.12.2018 kell 18 Kuremäe Klooster

K 26.12.2018 kell 17 Tallinn Oleviste kirik

EV 100 JUUBELIAASTA PIDULIK LÕPETAMINE

sünnipäevalapsi
MAIMU JÄÄGER

Piiskop Platonile pühendatud
muusikafestival

90
89
89
89
88
87
87
85
85
85

Tudulinna Rahvamajas
29. detsembril2018,

82
81
80
80
80
80
80
75
75

70
70
70

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

Tiinaraam OÜ
pakub väikese-ja keskmise

mi

kell 20.00

Rimski-Korsakovi nimelise Konservatooriu-

„Izmailovski”-keelpillikvartett, Venemaa

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse
loostri nunnade koor, Kuremäe, Eesti

naisk-

Dirigent kuuletuja Maria Komarova

Tantsuks ansambel BOND BÄND
Õhtujuht PRIIT PIKHOFF
Kohal on Tudu Trahter
Vürtsi lisab kuldne riietus või aksessuaar
Fotoseina taustal võimalus end jäädvustada

Kavas:
tuntud jõululaulude
töötlusi, laule Pühtitsa

Jumalaema Uinumise

Stavropigiaalse
Pääse

5

€,

seltsi liikmed 2

Naiskloostri arhiivist,
Johan Tamverk, Anne

€

Ellerhein-Metsala,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jean Sibelius, Dmitri
Allemanov, Johannes
Bleive, Galina Grigorjeva,
Kuldar Sink, Dmitri
Bortnjanski, Nikolai
Rimski-Korsakov, Robert

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~

Lowry, Kaljo Raid, Max

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIK ALENDER
21. detsember kell 20.30
Iisaku rahvamajas

29. detsember kell 20
Tudulinna rahvamajas

•

•

Isetegevuslaste aastalõpupidu
Pilet eelmüügist 5 €, peopäeval 7
isetegevuslastele sissepääs prii
Info ja laudade broneerimine
tel 339 3593, 5886 6418.
22. detsember kell 11
Kurtna noortekeskuses
Koduste laste jõulupidu
•

Tantsuks ansambel Bond Bänd,
õhtujuht Priit Pikhof
Pääse 5 €, seltsi liikmetele 2 €. Üritust
toetab Alutaguse Vallavalitsus ja KOP
rahvamajas
Mäetaguse

31. detsember kell 21
Iisaku rahvamajas
Aastavahetus rahvamajas
Pilet eelmüügist 4 €, peopäeval 5 €.
Info ja laudade broneerimine
tel 33 93 593, 5886 6418.
•

23. detsember kell 14
Kiikla rahvamajas laste jõulupidu
•

25. detsember kell 17
Alajõe rahvamajas, aadressil Kooli 17
Jõulupidu „Oh karneval, karneval“
Pilet eelmüügist 3 €, peoõhtul 5 €,
sissepääs karnevali kostüümis tasuta.
Transport küladest ja lisainfo
tel 5811 5491, 336 6928.
•

26. detsember kell 11
Pagari seltsimajas laste jõulupidu
•

•

27.–28.

detsember keļl 17

Kurtna noortekeskuses
13+ noorte aastalõpupidu.
Kaasa väike üllatuskingitus loosikotti,
magamiseks madrats, padi ja
miskott. Vajalik lapsevanema kirjalik
nõusolek, leitav Facebookist Kurtna
Noortekeskuse grupist või Alutaguse
valla kodulehe kalendrist. Noortele, kes
noortekeskusesse ööbima ei saa jääda
lõppeb pidu kell 21. Eelregistreerumine
Messengeris Mirjam Vinkler või

maga-

28. detsember kell 19
Mäetaguse rahvamajas
Aastalõpupidu
Piletid kuni 18. detsembrini 8 €,
hiljem 10 €. Lisainfo ja laudade
rimine huvikeskus@alutagusevald.ee
või tel 336 6963
Piletid müügil Mäetaguse rahvamajas.
•

bronee-

13–17

3. jaanuar kell
Iisaku rahvamajas
Uusaastatrall 7–12 aastastele noortele.
Kokku kutsutakse pikast luure ja pakkimise tööst väsinud päkapikud. Võta
kaasa päkapikumüts ja lapsevanema
kirjalik nõusolek, mis on leitav
guse valla kodulehe kultuurikalendrist.
Võimalus küsida ka noorsootöötajatelt.
Noortele korraldatud transport vastavalt eelregistreerumisele, mis toimub
kuni 27. detsembrini
kurtna.noortekeskus@alutagusevald.ee.
•

13. jaanuar kell 12
Pagari pargis ja seltsimajas
Pagari lahingu 100. aastapäev

•

EV 100 juubeliaasta pidulik lõpetamine
€,

RAAMATUPIDAMISTEENUST
Oleme 20aastase töökogemusega
usaldusväärne partner.

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

Ladtšenko, flööt, Venemaa

Peterburi N.

kurtna.noortekeskus@alutagusevald.ee.

KUULUTUSED

kontratenor, Eesti

Allar Kaasik, tšello, Eesti

suurusega ettevõtetele

Tel 52 03 646
arve.tiinaraam@gmail.com

sopran, Eesti

Ivo Posti,
Irina

85
83
83
83
83
82
82
82
82

Kaia Urb,

Aluta-

5. jaanuar kell 19
Mäetaguse rahvamajas
Vene pereklubi õhtu „Ta on ikka veel
siin...“. Tantsivad Tap&VIVA Dance Show,
laulab Elena Kovostjanova, DJ Stas
Lebedev, konkursid, auhinnad ja külla
tuleb jõuluvana. Piletid ainult eelmüügist 3 €. Lisainfo ja broneerimine
Tatjana Davõdtsik 5354 1833,
Tamara Subkova 525 5309.
•

6. jaanuar kell 15 Iisaku rahvamajas
Kogupere seiklusf lm
„Eia jõulud Tondikakul“
Pilet täiskasvanutele 5 €, lastele 4 €
Pärast f lmi, orienteeruvalt kell 16.45
Iisaku lauluväljaku lõkkeplatsil jõulukuuskede põletamine.
•

Näidislahing Pagari pargis

Ühine koosviibimine seltsimajas

13. jaanuar kell 14
Alajõe kogukonnamajas
Puhkeõhtu „Vana uus aasta“
•

17. jaanuar kell 18
Mäetaguse rahvamajas
Mäetaguse mälumänguturniiri
16. hooaja 3. voor
Uutel võistkondadel palume
registreerida hiljemalt 15. jaanuariks
•

huvikeskus@alutagusevald.ee või

tel 336 6963
•

18. jaanuar kell 13

Jaama külamajas

Slaavi jõuluõhtu,
esineb Vladimir Karjalainen

26. jaanuar kell 10
Kuremäe raamatukogus ja looduses

•

Looduspäev

27. jaanuar kell 12
Iisaku rahvamajas

•

Mälumäng. Oodatud on

3-liikmelised

võistkonnad. Uutel võistkondadel

palume registreerida hiljemalt
21. jaanuariks tel 339 3593 või
merle.pikhof@alutagusevald.ee

29. jaanuar kell 18
Mäetaguse rahvamajas
•

Dokumentaalf lmiklubi õhtu f lmiga
„Aasta ilma vanemateta“
sissepääs tasuta.

Looduspäev

•

31. jaanuar kell 19 Illuka mõisas

Monoetendus N. Gogol "Hullumeelse
päevik". Piletid eelmüügist Piletilevist

10 € ja etenduse päeval kohapeal 12 €.
Lisainfo: huvikeskus@alutagusevald.ee
või tel 336 6960.

Kultuurikalendris on võimalikud muudatused, palun jälgige reklaame! Täpsem info valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender

Alutaguse Huvikeskus 336 6963 / 588 59979 huvikeskus@alutagusevald.ee

EELK

OÜ ESTEST PR ostab metsa-ja põllumaad.Tel 50 45 215, 51 45 215,

JÕULUJUMALATEENISTUSED

info@est-land.ee

IISAKU KIRIK

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

Ida-Virumaa

Trükk: Trükikoda Trükis AS, tiraaž: 2000

24.

detsemberkell 16

ILLUK KIRIK
24. detsember kell 12

Jõuluõhtu jumalateenistus

Jõululaupäeva jumalateenistus

25. detsemberkell 10
I Jõulupüha missa

TUDULINNA KIRIK

30. detsemberkell 10

Jõululaupäeva jumalateenistus

Missa

24. detsember kell 14

