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XV Iisaku külalaat kuulutas 9. juunil tradit-

siooniliselt selle kandi suve algust. Uskumatu
lopsakuse ja rohelusega võt is laadalisi vastu
taimemüüjate spaleer. Nagu korraldaja Marika
Oolberg Iisaku muuseumist selgitas: „Sel ajal
on esimesed öökülmad juba kõik taimed aias
ära võtnud või siis ei pandagi enne istikuid
maha, kui Iisaku külalaat on ära olnud.“Kohal
olid kõik ammu tutavad taimekasvatajad Avinurmest, Oonurmest ning mitu juba Iisakust
endast, tuntud puukoolidest rääkimata. Tõeline rohenäppude paradiis! „Hea aeg ja hea hind
- taimi ostetakse siit alati palju. Need müügikohad broneeritakse esimesena,“ lisas Marika.
Algus oli 15 aastat tagasi, kui
muuseumisse taheti projektiga laadatuba teha.
Et oleks hobuvanker ja padajann selle peal nii
nagu vanasti laadale mindi. Toetust ei saadud,
aga anti soovitus ise üks laat korraldada. Päris

kihelkonna–

a

alguse juures olnud muuseumi pedagoogi
Anne Nurgamaa sõnul soovisid nad korraldada
ajastutruud tsaariaegset laata kostümeeritud
tegelastega ega lubanud kasutada telke, aga
inimesed ei võtnud seda omaks. Kauplejate
poole pealt vaadatuna on singi-vorsti kohale
ikka päikesevarju vaja ning vihmasema ilma
puhul soovivad endale ja oma kaubale kuiva
kohta kõik. Ajaga on loksunud paika nii kauplemispäev kui asukoht. Liikluse kinni panemine
riigimaanteel on muidugi keeruline tegemine,
sellega hakkavad korraldajad võimlema juba
veebruarist.
Muidugi

Kihel-

on laadapäeval lahti Iisaku
konna Muuseum. Marika Oolberg rõõmustab, et enam ei peagi nii väga hõikama, et tulge
muuseumisse ka, vaid inimesed astuvad juba
teadlikult sisse. Selleks ajaks paneb igal aastal
oma kevadnäituse üles Iisaku Kunstide Kool,
et mite ainult lapsevanemad, vaid terve kogukond saaks näha nende õpilaste töid. Kuna kool
tähistab 16. novembril 30. sünnipäeva, siis on
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Relva-ja tehnika näitus, millel osalevad ka

12.00

Kultuuriprogramm

13.45

Loosimine publiku vahel loositakse auhinnad

14.00

Maakaitsepäeva rivistus ja Võidutule jagamine

sel korral tegemist lausa juubelinäitusega, mis

jääb muuseumi külastajatele jätkuvalt vaatamiseks üles.
Oli vahva, et sel aastal lõid kaasa Alutaguse
noored. Iisaku Gümnaasiumi et evõtlusõppurid olid laadal teiste kauplejate seas väljas oma

kohvikuga. Muuseumimaja nurgal tegutsesid
A lutaguse noortekeskused kes maalis nägusid, kes punus patse. Nende osalemisalgatus

NATO liitlasväed
Näitust tutvustab päevajuht Toomas Nõmmiste

-

maakonna omavalitsustele
Ürituse orienteeruv lõpp 15.00

–

Viru Vanglas?

tuli natuke ootamatult ja oleks võinud paremini
nähtav olla, kuid korraldajad juba mõtlevad
järgmise aasta noorteala peale.
Lahutamatu laadapäeva osa on kultuuriprogramm. Rahvatantsijate ja lasteteatri
kõrval lõi meeleolu Nedsaja küla bänd.Pillimehed jäid väga rahule ning tänasidkutse eest
mitu korda. Kanadast pärit bändimees Iisak oli
esimest korda elus Iisakus. Mehed tegid vahva
video sellest kuidas Iisak Iisakus käis. Kogetud mõnus kogukondlik energia paneb juba
järgmist laata ootama. Jõudu korraldajatele!
Kohtume XVI Iisaku külalaadal!
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Meeleolu loovad üllatusesinejad
Avatud bodubohvib
Tantsubs mängib ansambel AAAK
(Aivar Talistu,Aivar Surva, Aivo Padda & Kalle Terep)
Lisainfo: seltsimaja@maetaguse.ee või tel:

+372 33 66 962

MARGUS GROSNÕI ]
Tantsubs mängib
ansambel

VANAVIIS

Alutaguse Huvikeskus

4

Üles astuvad:
LrlSüDTj

AVATUD

vmm

Solist Oleg Tsõvarev
Tantsukollektiiv Splash
DJ Dimitri Klink
Õhtujuht Natalja Anikina
Lisainfo: tatjana.sevtsenko@alutagusevald.ee või tel +372 3366928
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Alutaguse vallas on korraldatud tasuta transport kõigile elanikele,
kes soovivad osa võttajaanipeost. Transpordisoovistning peatusest,
kust soovidbussile tulla,anna teada hiljemalt 12. juuniks helistades
tel 3366960 või kirjutadeshuvikeskus@alutagusevald.ee
Südaööl liiguvad bussid tagasisamadel marsruutidel.
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Väärikast Iisaku postimajast saab vallamaja
elu sisse, et asula keskus hakkaks uue
energiaga elama. Otsused on tehtud,
majade ostuks ja rekonstrueerimisprojektide jaoks on raha eelarves olemas. Tulevase vallamaja osas on selle
funktsioonid täpselt paigas. Kolman-

tuleb maha võt a ning viilkatus peale
ehitada. Oleks väga stiilne anda majale
tagasi 30ndate lõpu väljanägemine ning
hoida seda joont ka sisekujunduses.
Iisaku puhul on tegemist ju siiski vana
kihelkonnakeskusega ja seda osa aja-

dale korrusele katuse alla tuleb saal
volikogu töö jaoks. Lisaks kööginurk,

loost tasuks meeles hoida.
Koos hoonetega saab ümber kujun-

vast vallamajana.

mis võimaldabkorraldada sündmusi ja

Maja torkab Iisaku kesksel ristmikul silma oma kõrguse ja punaste
telliste tõttu. Muuseumipedagoogi
Anne Nurgamaa sõnul pärinevad ehi-

vastuvõte kuni 50 inimesele. Esimesele
ja teisele korrusele jaotuvad valla töö-

datudka avalik ruum. Praegu on sellel
ristmikul suur liikluskoormus ning
autode ja raskeveokite eesõigus. Tulevikus on plaan suunata liiklus ümber
ning muuta keskus jalakäijatele ja raturitele turvaliseks. Terviklik lahendus on
Iisaku kujundusprojekti näol olemas.
Vana bussijaam läheb lammutamisele
ning selle taga olev küllalt suur maa-ala,
mis praegu on justkui peidus ja pisut
räämas, muutub pargiks koos valgustuse ja mänguväljakuga. Bussijaama
asemel võiks olla õhulise arhitektuuriga kohvik.
Terviklik visioon Iisaku keskusest
osutub kohe teostamiseks ilmselt liiga
mahukaks, aga sinnapoole saab hakata
sammhaaval liikuma. Täna ei tea me

Signe Roost
toimetaja

sulges uksed Iisaku postkontor ja koos sellega jäi tühjaks 1927.
aastal ehitatud postimaja. Täna kuulub
hoone Alutaguse vallale ning väärika
minevikuga maja hakkab teenimarah-

Aasta tagasi

tuseks kasutatud kivid 1920. aastal
ära põlenud Iisaku mõisahoonest, mis

asus praeguses Kasevälja pargis. Tema
andmetel pidi ühistupangaks ja postimajaks ehitatud maja algse plaani järgi
suurem tulema. Kuna plaanitud L-tähe
kujulisest ehitisest jõuti väheste rahaliste võimaluste tõtu ainult pool valmis
ehitada, siis on maja proportsioonid
väheke paigast ära. Omanäoline arhitektuur ja rohkem kui 90 aastat ajalugu
annavad tulevasele vallamajale ainult
värvi juurde.
Alutaguse vald on volikogu loal
hoone Omnivalt ära ostnud ja aktiga
vastu võtnud. Lähiajal ollakse omandamas ka kõrvalkinnistut, mis on praegu
erakätes ja millel asub nn endine politseimaja. Vallavanem Tauno Võhmari
jaoks oli otsustamisel kõige olulisem,
et me kas vaatame pealt, kuidas need
majad meie silme all lagunevad või pingutame selle nimel, et panna neisse jälle

tajate tööruumid. Võhmari sõnul jääb
ruumide maht samaks nagu täna lasteaiahoones, sest maja ei ole ju suur, aga
täpselt paras, et kõik ülesanded saaksid
täidetud.

Kõrvalasuva endise politseimaja
kaupa kava veel ei

osas lausa ruumide

ole. Vald on ideedele avatud. Hetkel
nimetatakse seda teenustemajaks, kus
tulevikus võiksid olla perearst, juuksur
ja teised iluteenused, eakate päevakeskus, beebikool, miks mite noortekeskus. Vallavanema meelest oleks äge,
kui erinevad põlvkonnad ühe katuse
all mässaksid. Praegune eakate kooskäi-

miskoht asub kortermaja ühes korteris.
Vallavalitsuse suund on eluhoonetest
ühiskondlike funktsioonidega välja
tulla ja selleks sobivamat keskkonda
pakkuda.
Nõukogude ajal on tulevasele teenustemajale teine korrus peale ehitatud. Lähteülesandes projekteerijale
on kindlasti sees idee taastada hoone
ennesõjaaegne välimus, st teine korrus

veel numbriliselt, kuidas mõjutab
valla eelarvet põlevkivi kaevandamise
vähendamine, aga ilmselge mõju saab
olema. See tähendab investeeringute
vähendamist, kokkuhoidu ja head
planeerimist, ka lisarahastuse otsimist
pidades silmas järgmist Euroopa Liidu
eelarveperioodi. Tauno Võhmar usub,
et kui idee on tugev ja kannab, siis saab
see teoks.

Planeeritav Iisaku keskus.

Illustratiivne joonis

Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu 30. mai 2019. a istungil otsustatust
Lia Teeväli
vallasekretäriabi

muuda-

Otsustati võt a vastu Alutaguse valla
2019. aasta I lisaeelarve kogumahuga
368 015 eurot. Lisaeelarve on koostatud
vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi
eraldisi, võta eelarvesse 2018. aasta
siaalvaldkonna eelarve sihtotstarbelised
•

sot-

jäägid, viia vastavusse majanduskulude
eelarve vastavalt sõlmitud lepingutele
ja lisada investeeringute eelarvesse

kinnis-

34 ja Tartu mnt 38
tute omandamine vastavalt Alutaguse
Vallavolikogu otsusele nr 179.
Tartu mnt

Otsustati kehtestada volikogu määrus
„Alutaguse valla infolehe väljaandmise
kord“, mille väljaandmiseks andis soovi•

tused Riigikontroll. Nimelt Riigikontroll

rahasta-

soovitab valla ja linna infolehti
vatel omavalitsustelkehtestada põhimõtted poliitilise reklaami avaldamiseks ja
riskide maandamiseks, et valla ja linna
infolehte ei kasutataks ära poliitilistes
erahuvides.

Alu-

tunnistada kehtetuks
taguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määrus nr 46 „Tudulinna Kooli põhimäärus“
alates 01. septembrist 2019. a, kuna
Tudulinna Kooli, kui Alutaguse Vallavalitsuse hallatava asutuse, tegevus lõpeb.
•

Otsustati

kaheksalt kuuele, mis on õpilastele jõukohasem koormus. Ülejäänud
tused on seotud sõnastuse täpsustamise
ja parandamisega.

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määrust nr 54
•

„Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus“.
Osa muudatustest on tingitud sellest,
et kunstihuviala õppekavas lisandub
üks õppeaasta ja sellest tulenevalt
väheneb nädalatundide arv. Seni oli
õppeaeg kunstihuviala põhiõppes neli
aastat, seoses õppekava muutumisega
hakkab see olema viis aastat. Nii langeb
nädala tundide arv vanemates klassides

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määrust nr 58 „Iisaku
Lasteaia Kurekell põhimäärus“. Iisaku
Lasteaia Kurekell põhimääruse muutmise tingis Tudulinna Kooli tegevuse
ümberkorraldamine, mille tulemusena
liidetakse Tudulinna Kooli lasteaia osa
Iisaku Lasteaiaga Kurekell.
•

Tudu-

Otsustati tunnistadakehtetuks
linna Vallavolikogu 04.03.2015 määrus
•

„Tudulinna Lasteaia arengukava
2015-2019 kinnitamine“, kuna 2018. a
1. septembrist lõpetati volikogu otsuse
kohaselt Tudulinna Lasteaia tegevus
lavalitsuse hallatava asutusena.
nr 1

val-

Otsustati kehtestada volikogu määrus
„Kaugküt ekorraldus Alutaguse vallas“
•

alusel

kindlaksmääratud

maa-ala,

millel

Kaugküt epiirkond on üldplaneeringu
alusel kindlaksmääratud maa-ala, millel
asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks
soojusega kasutakse kaugkütet.

Mää-

ruse kohaselt on Alutaguse vallas üks
kaugküt epiirkond, mis hõlmab Iisaku
alevikku, Mäetaguse alevikku, Tudu-

Otsustati võtta vastu Pootsiku küla
Törzapi tee detailplaneering ning
nistada see avalikustamisele sobivaks.
•

tun-

Detailplaneering vastab õigusaktidele
ning see on koostatud vastavuses valla
ruumilise arengu eesmärkidega. Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada
Törzapi tee detailplaneeringu avalik

väljapanek.
Otsustati võõrandada Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutusele
tuskorras tasuta sihtasutuse põhikirjast
•

otsus-

tulenevate ülesannete täitmiseks Alutaguse vallas Vasavere külas asuvad

Alutaguse valla omandis olevad kinnistud:
1) Pannjärve tervisespordikeskuse kinnistu koos kinnistul asuvate

ehitistega;
2) Pannjärve parkla kinnistu koos kinnistul asuvate ehitistega. Pannjärve parkla
kinnistu võõrandatakse koos MTÜ-ga
Mäekeskus sõlmitud kehtiva
pinguga. Vallavalitsusele anti nõusolek

rendile-

kinnisasjade võõrandamiseks notariaalse
lepingu sõlmimiseks janimetatud

kinnis-

tutel asuvate raamatupidamises arvel olevate põhivarade üle andmiseks bilansist
bilanssi. Lepingu vormistamisega seotud
kulud kannab Pannjärve Tervisespordikeskus SA.

linna alevikku ja Kiikla küla, ning ühtse
metoodika alusel kehtestatakse ühine
soojusenergia hind.
Otsustati tunnistada Iisaku Vallavolikogu 5. augusti 2004 määrusega kehtestatud Kivistiku ja Keskküla
suste detailplaneering kehtetuks Kesktee
kruntide hoonestusalade asukohtade
•

maaük-

osas.

Vallavoli-

Otsustati tunnistada Iisaku
kogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31
kehtestatud Mikidinakinnistu detailplaneering kehtetuks Kala tee 12 krundi
hoonestusalade asukohtade osas.
•

•

Otsustati võõrandada Alutaguse

Haldus

OÜ-le otsustuskorras tasuta osaühingu

põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks järgmised Alutaguse valla

oman-

dis olevad kinnistud:
1) Kuremäe külas asuv Pumpla

katastriüksus;
2) Kiikla külas asuv Puhasti katastriüksus;

3) Mäetaguse alevikus Kompostiväljaku
katastriüksus;

4) Mäetaguse alevikus Puhasti katastriüksus. Vallavalitsusele anti nõusolek
nisasjade võõrandamiseks notariaalsete

kin-

d) kaevandamisloa omanik peab rajama
karjääri mõjupiirkonda jäävatele
dele alternatiivse veevarustuse (veetrass
või puurkaev), kui ilmnevad negatiivsed
mõjud põhjavee tasemele, mis on

lepingute sõlmimiseks ja nimetatud
kinnistutel asuvate jaraamatupidamises
arvel olevate põhivarade üle andmiseks
bilansist bilanssi. Lepingu vormistamisega seotud kulud kannab Alutaguse
Haldus OÜ

talu-

tin-

Haldus Tudulinna II liivakarjääri kaevandamisloa andmisega alljärgnevatel

gitud karjääri tööst;
e) kaevandamisloa omanik peab kogu
Lõuna kinnistut niitma kolm korda
suveperioodil kaevandamisloa tähtaja

tingimustel:
1) täiendada KMH eelhinnangut
tavalt 10.05.2019 esitatud plaani kohaselt hüdrogeoloogiliste uuringute
mustega. Vastavalt uuringu tulemustele

Otsustati muuta Alajõe valla, Iisaku
valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla
ühinemislepingut, mille kohaselt
nemislepingu punkt 6.14 tunnistatakse

tuleb eelhinnangus esitada leevendavad
tingimused ja detailne seireplaan kogu

kehtetuks; punkti 7.1.1 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt: „Tagatakse

kaevandamisloa kehtivuse perioodiks;
2) täiendada KMH eelhinnangut täpsete
müratõkkevallide asukohaga ja läbilõigetega valli profilist;

liteetse ja konkurentsivõimelise alus ja
põhihariduse pakkumine Alutaguse valla
haldusterritooriumil“; punkti 7.4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Jätkatakse vee hinna osalist hüvitamist, tagades tarbijale ühtse vee hinna.“; punkti 8.2
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Investeeringuid tehakse lähtuvalt ühinemislepingu lisas 3 väljatoodust, järgides
seejuures valla tasakaalustatud arengu
põhimõtet, arvestades valla arengukava
ja eelarvestrateegiat“; punkt 8.4
tatakse kehtetuks; ühinemislepingu lisa
nr 3 muudetakse ja see vormistatakse
uues redaktsioonis. Vallavalitsusele tehti
ülesandeks avalikustada ühinemislepingu
muutmise otsus koos lisadega Alutaguse
valla veebilehel www.alutagusevald.ee ja
edastada avaldamiseks Riigi Teatajale.

Haldus

•

Tudulinna

II

liivakarjääri

kae-

Otsustati nõustuda OÜ-le Relsiit

vas-

tule-

3) täiendada KMH eelhinnangut analüüsiga vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringuga määratud RannapungerjaTudulinna väärtuslikule maastikule
karjääri rajamiseks vajalike leevendavate
meetmete väljaselgitamiseks ja vajadusel
rakendamiseks;
4) täiendadakaevandamisloa täiendavaid
tingimusi järgnevalt:
a) kaevandamistegevus karjääris tohib
toimuda vaid tööpäevadel esmaspäevast
reedeni ajavahemikus 8.00-18.00;
b)Tudulinna II liivakarjääris ja Tudulinna kruusakarjääris ei tohi toimuda
kaevandamine ja purustus-sortimissõlme töö samaaegselt;

c) kaevandamisloa omanik peab teostama põhjavee seiret vastavalt

kooskõ-

lastatud seirekavale. Seire tulemused
esitada Keskkonnaametile ja Alutaguse
Vallavalitsusele lähtuvalt seirekavas
testatud seireperioodidest;

keh-

jooksul.
•

ühi-

kva-

tunnis-

Otsustati muuta Alutaguse Vallavo20. detsembri 2018 otsusega nr
122 kehtestatud Alutaguse Vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisu ja lisada
koosseisu psühholoogi töökoht alates
01.08.2019. Kehtestati Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuur ja
teenistuskohtade uus koosseis.
•

likogu
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Alutaguse Ammuklubi SILEX
tuli maailmameistriks
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Kutsun üles kõiki
Alutaguse valla inimesi
esindama Alutaguse valda 15. Eestimaa
suvemängudel 12.-14.juulil Tartus. Alutaguse vald
osaleb suvemängudel kergejõustikus, discgolf s,
juhtide võistlusel, meeste ja naiste võrkpallis,
petankis, mälumängus, köieveos, orienteerumises ja
jalgrattakrossis.

Meelis Pällo
Alutaguse Ammuklubi pealik
5.-9. juunil toimusid Saksamaal Ennigerlohis WCSA süsteemi maailmameistrivõistlused ammulaskmises. Figureerisid 11 riigi lipud ja
osales umbes 60 amburit erinevates klassides. Eestit esindas kolme
klubi koondis. Alutaguse laskurid ambusid kerg- jakeskaegset ambu.
Esimene võistluspäev oli väga tuuline, aga kodune töö kandis vilja.
Teine võistluspäev oli väga närviline ja konkurentsitihe. Kolmandal
päeval oli individuaalne ja võistkondlik matchplay, sisuliselt
mine. Üldkokkuvõt es saavutas Alutaguse Ammuklubi võidu. Individuaalsed tulemused: Marina Tõles pronks, Tarmo Andrei hõbe ja
Meelis Pällo kuld. Matcpleys võidutses Marina ja Tarmo sai pronksi.
Kõige rohkem valmistas rõõmu see, et Marina ületas kehtiva matcpley
maailmarekordi. Tarmo ületas 30 m rekordi ja Meelisel õnnestus
ületada esimese ja teise päeva koondsumma rekord. Kõige tähtsam,
et ületasime võistkonnana üldsumma rekordi rohkem kui 100
maga. Kergeammu arvestuses ambus meie klubi liige Arvi Eek end
individuaalselt seenioride klassis hõbedale. Kergeammu klassis olid
Eesti amburid väga head.Kokku 6 kulda. Super! Täname kõiki meie
toetajaid, keda oli VÄGA palju. Aitäh!

Anna teada oma osalemisest!
Timo Juursalu, spordispetsialist
timo.juursalu@alutagusevald.ee või tel +372 5672 2666

ALUTAGUSE SPORDIKALENDER

duell-lask-

alutagusesport.ee
10.07.2019 DiscSport.ee Ida-Viru discgolf
nädalamäng 2019 XIV etapp Kiikla s

•

–

17.07.2019 DiscSport.ee Ida-Viru discgolf
nädalamäng 2019 XV etapp Pannjärvel

•

sil-

–

Ida-Virumaa võrkpallisari

21.07.2019
Murakas Illukal

•

•

21.07.2019 Liikudes läbi Alutaguse

–

3x3 – Illuka
Järvede

jooks Pannjärvel
24.07.2019 DiscSport.ee Ida-Viru discgolf
nädalamäng 2019 XVI etapp Mäetagusel

•

–

28.07.2019 discgolf Innova Baltic Tour –
VII Alutaguse Open Mäetagusel ja Pannjärvel
•

Portugali meistrivõistlused kyokushinka karates
Aleksei Korikov
karatetreener

28.07.2019 Põleva Kivi rattaõhtu
IV etapp Pannjärvel

•

Ida-Virumaa rullisari 2019
IV etapp Mäetagusel

•

1. juunil toimusid Portugalis Trofa linnas Portugali meistrivõistlused kyokushinkai karates. Võistlustest võtsid osa sportlased Portugalist, Hispaaniast, Itaaliast,
Saksamaalt ja Eestist.
Meie sportlased tõid nendelt võistlustelt Eestisse 2 medalit: Anton Beljakov
(19-aastane) Kohtla-Järve linna spordiklubi „Seibun“– 2. koht; Aleks Korikov
(17-aastane) Alutaguse valla spordiklubi „Ichigeki“ – 3. koht
Võistlused olid tihedad ja pingelised. Meie sportlased heitlesid ja võitlesid
oma parimate võimete kohaselt, mõlemal olid väga keerulised võitlused. Minna
vastasega tatamil vastamisi on alati pingutust ja eneseületust nõudev, sest kunagi
ei tea, milleks ta võimeline on. Õnnitleme sportlasi ja soovime neile edasiseks
palju uusi ja kõrgeid saavutusi.
Eraldi tänan mõt ekaaslasi ja mehise spordiala harrastajaid ning meie toetajaid f rmat ElectroAir ja Alutaguse Vallavalitsust.
–

Mäetaguse ujumissari 2019
V etapp, 50 m, 28.05.2019

–

P 2007+
1. Nikita Skolozhabskyy, 2010 44,2
2. Kenneth Kimmel, 2010 1.10,9
3. Egert Hütt, 2008 1.32,5
4. Artjom Gluškov, 2012 1.44,8
5. Mart Kundla, 2009 1.55,0
6. Kewen Rooger, 2011 2.33,5
–

–

–

–

–

–

T 2007+
1. Aliisa Sõber, 2008 56,1
2. Olivia-Aleksandra Romanenko, 2012
P 2002-2006
1. Antoni Müütnik, 2004 45,3
2. Kristjan Kundla, 2004 1.04,4
–

–

–

–

T 2002-2006
1. Marina Borisova, 2002

Keit-

–

57,3

–

sekun-

–

–

galerii-3/)
3×3 MÄETAGUSE

QUEST 2019

Pühapäeval 2. juunil peeti Mäetaguse Põhikooli juures asuval kor v palliväljakul 3×3
tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste etapp
Mäetaguse Quest 2019.
I koha saavutas KK Hito/Suurköögid, kes
fnaalis alistas seisuga 16:11 võistkonna Pagari.
III koha saavutas võistkond Saudi Araabia.

3×3 Mäetaguse Quest 2019. Rohkem
pilte vaata https://bit.ly/2FcUjKs.

M 1982-2001
1. Andres Koppel, 1982 42,1

Foto Natalya Boytsova

N 1982-2001
1. Anna Romanenko, 1985

MÄETAGUSE

–

UJUMISSARI V ETAPI

kes sai tulemuseks 38,2.
Mäetaguse ujumissarja suvepausieelsel etapil oli kokku 22 osalejat, neist koguni kaheksa
osalesid sel aastal esimest korda.
Nüüd on sarjas kolmekuuline paus ja

jätkub 24. septembril

100 m

M 1967-1981
1. Oleksandr Skolozhabskyy, 1975 44,3
2. Jan Aas, 1974 46,6
–

Mäetaguse ujumissarja 5. etapil oli kavas 50 m
distants ning etapi kiireim oli Sergey Borisov,

distantsiga.

Seejärel on kavas veel 29. oktoobril 50 m, 26.
novembril 100 m ja 17. detsembril 50 m
tants. Kuna kokkuvõt es liidetakse kahe 50
m ja ühe 100 m tulemus, siis jõuavad sarjaga
liituda kõik soovijad.

dis-

–

Ida-Viru

discgolf
31.07.2019 DiscSport.ee
nädalamäng 2019 – XVII etapp Iisakus

•

Iisaku Gümnaasiumi koolisport
Rutt Rannula
EKSL Tähelepanu start f naalvõistlused
13.04.2019 Tartus
Iisaku Gümnaasiumi võistkond IV koht: Andri Pae, Marten
Nurgamaa, Karoli Uustal, Anette Kivimägi, Karolin Pärnpuu,
Lenna Järve, Anni Kuuse, Iris Ratasepp, Kaarel Karp, Kristo
Mikk, Raimo Reiska, Kert Kaarlõp, KermoTisler, Berit Pärnpuu,
Anneken Laureen Trof mov, Eveli Toomel, Kristella Kristjan,
Margareth Pärnpuu, Laur Palmet, Joonas Nurgamaa

1.23,7

ANM MV kergejõustikus 14.05.2019 Rakveres
T 10.-12. kl kõrgushüpe III koht Marleen Loik 1.15
III koht Marleen Loik 7.34
kuulitõuge (4kg)
P 10.-12. kl 100 m
II koht Kristian Oliver Moor 12,34
1500 m
III koht Kaspar Uustal 4.55,26
4x100 m
III koht Arend Küttim, Ott Muttika,
Kristian Oliver Moor, Sten Kortin
II koht Sten Kortin 10.46,
kuulitõuge (6 kg)
III koht Kevin Siim 10.19
odavise (700 g)
II koht Sten Kortin 31.69
T 8.-9. kl kuulitõuge
III koht Getli Häidma 7.55
P 8.-9. kl 400 m
I koht Semjon Minohhov 58,79
1500 m
I koht Semjon Minohhov 4.57,67
4x100m
I koht Semjon Minohhov,
Sten Mursalu, Reno Reest,
Jan-Martti Jaanipere
T 5.-7. kl pallivise
II koht Mariana Rõbakova 42 m

1.05,8

–

KIIREIM OLI SERGEY BORISOV

sari

–

30.07.2019

Ida-Virumaa TV 10 olümpiastarti III etapp 09.05.2019 Toilas
TN pallivise
III koht Anneken Laureen Trof mov 29 m
PN 1000 m jooks I koht Joonas Nurgamaa 3.29,8
III koht Andries Kivimägi 3.36,6
pallivise I koht Joonas Nurgamaa 45 m

Spordist Alutaguse vallas
LIIKUDES LÄBI ALUTAGUSE
III ÜMBERKUREMÄE KLOOSTRI JOOKS
2. juunil toimus Liikudes läbi Alutaguse kolmas etapp, mis viis osalejad Kuremäele, kus
toimus järjekorras kolmas Ümber Kuremäe
kloostri jooks. 2015. aastal spordiklubi Murakas poolt ellu kutsutud jooks sai oma järje
peale kahte vaheaastat.
3 km distantsil osales kokku 32 jooksjat, 7
kõndijat ja 2 rat urit. Parima aja jooksis välja
M55+ vanuseklassi võitja Sergey Borisov
(11:15). Teiste klasside võitjad: T10 – Anet e
Ahu, P10 – Marten Nurgamaa, T12 – Herta
Rajas (oli ka kiireim naissoost distantsi läbija
(12:08), P12 – Andero Virkebau, T14 –
lyn Kuningas, P14 Karel Vähk.
10 km distantsil lõpetas 32 jooksjat, 8
kõndijat ja 2 rat urit. Parima aja jooksis välja
oodatult meeste klassi võitja Dmitri Aristov,
kes läbis 10 km distantsi 34 minuti ja 24
diga. Teiste klasside võitjad: Naised Aveli
Uustalu (kiireim naine – 42:04), N35 – Ingrit
Ait, M35 – Ilja Djuba, N45 – Kaja Jõemets ja
M45 Vjatšeslav Košelev.
(Vaata pilte htps://alutagusesport.ee/

–

–

N 1967-1981
1. Tatjana Borisova, 1969 1.07,5
2. Jane Hansmann, 1972 1.06,4
3. Diana Berg, 1970 1.22,5
4. Elena Müütnik, 1973 1.24,5
–

–

–

–

M 1966
1. Sergey Borisov, 1964 38,2
2. Vladimir Seimar, 1951 1.18,1
3. Juri Monahhov, 1959 1.21,0
–

–

–

Mäetaguse ujumissari toimub 8. hooaega.
Kokku on peetud 68 etappi.

algklasside kergejõustik 22.05.2019 Illukal
kl 60 m
II koht Markus Martti Jakovlev 9,5
II koht Raimo Reiska 31.80
pallivise
4x250 m
II koht Markus Martti Jakovlev,
Andri Pae, Marten Nurgamaa, Kaarel Karp
P 4.-5. kl 60 m
I koht Andries Kivimägi 8,5,
II koht Karel Pärnpuu 8,9
II koht Joonas Nurgamaa 4.28
kaugushüpe
4x250 m
II koht Joonas Nurgamaa,
Karel Pärnpuu, Laur Palmet,
Andries Kivimägi
T 1 .-3. kl 60 m
III koht Anette Kivimägi 9,8
kaugushüpe
I koht Anette Kivimägi 3.57
II koht Anette Kivimägi 25.30
pallivise
4x250 m
III koht Karoli Uustal, Karolin Pärnpuu,
ANM
P1.-3.

Lenna Järve, Anette Kivimägi
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Puhatu Seltsi tegemised

Meie laste minifestival rõõmustas kõige pisemaid

K LAVÕISTLUS
18. mail kogunesime Soompää kraavi sillale, et pidada maha III Puhatu
kalapüügivõistlus. Kes ei soovinudkala püüda, sai pead murda
malises viktoriinis ning kontrollida teadmisikalade tundmises. Mat ias,
Eliisabet ja Oto joonistasid ilusad pildid, mida saab näha meie külaplatsil.
Kalapüüdjad saatis teele meie väsimatu üritustel osaleja hr. Villio

Alutaguse Huvikeskus

veetee-

Reinsalu. Võistlejatega läks kaasa peakohtunik Karl Vähk, kes hoidis
„korda” kraavil. Kuna püüdmiseks oli aega kolm tundi, siis sai aega
jaks teha eespool mainitud tegevustes. Mälestusi sellest sillast jagas Puhatu
külast pärit Vello Veit.
Poole kolme paiku hakkasid kalamehed-naised saabuma.Läks kaalumiseks. Võrreldes eelmiste kordadega olid saagid väikesed. Kokku püüti
1,18 kg kala. Võitjateks tulid Emily (laste arvestuses), Pjotr (meeste
arvestuses) jaLiset (naiste arvestuses). Seekord oli ka nullsaagiga püüdjaid palju, aga näod särasid sellegipoolest.
Seejärel sai kehakinnituseks kalasuppi. Analüüsiti ja seati uued plaanid.
Tuleval aastal, kui talv võimaldab, toimub talikalapüük.
Oli igati tore päev! Aitäh Teile, osalejad!
Arvamusi osalejatelt. Karel: „Oli lahe kala püüda ja mõnus üritus
oli.” Liset: „Lõpuks sain ikka kala ja esikoha, super!” Janek: „Selle aasta
Puhatu küla kalapüügivõistlusest osavõt oli minul ja minu lastel esimene
ning kindlasti ei jää see viimaseks. Lapsed olid vaimustuses. Sai nii kala
püüda kui ka loodust nautida. Ilm oli suurepärane. Lõpetasime rõõmsa
ning seltskondliku külarahva ja külaliste koosviibimisega. Tänan omalt
poolt nii külavanemat kui võistluse korraldajaid. Soovin edu ja jaksuka
edaspidiseks.” Monika: „Lastel oli kõige lõbusam osa, kui sai kaladele
saia visata.”

para-

MATK LOODUSESSE
8. juuni kostitas meid meeletu kuumusega ja seetõt u muutsime oma
esialgset matkateed tehes lühema metsaskäigu. Ootamatult ilmusid meie

teele ka metskitsed. Igaüks korjas kaasa mõned taimed, et külaplatsil
uurida, millega tegu. Abiks olid raamatud „Õitsvad taimed” ja „Taimede
välimääraja”
Saime teada vana tava aruheinaga mängiti „kukk või kana”
Kuremäe raamatukogust saime laheda raamatu, mille häälte järgi
pidime ära tundma linde ja loomi. Oli põnev! Vaatamiseks olid välja
pandud Liseti loodusfotod.
Pikniku käigus arutlesime loodusteemadel ja üheselt oleme arvamusel,
et Eestimaa loodus on võrratu. Kahju ainult, et väga palju tehakse ühes
piirkonnas lageraideid, mille tagajärjel kaob taimestik ja loomad lahkuvad.
Saime

teada

vana

tava

-

aruheinaga
mängiti„kukk

või

kana”.

–

pandudLiseti

loodusfotod.

IRONMAN Eesti meeskond kinkis

Foto: Alutaguse Huvikeskuse arhiiv

„Kriimsilm, karuot jarebane, siilipoiss ja
jänes karvane hüppavad üheskoos, üksmeelses tantsuhoos karulaane jenkat“
Sellise rõõmsa viisijupi saatel toimus
esmakordselt 26. mail Mäetaguse mõisas
„Meie laste minifestival“
Mänguline pühapäev oli täis tegevusi
nii emadele, lastele kui ka kogu pisiperele.
Sealt ei puudunud sport, muusika, kunst
ja teater. Üritus oli kujundatud silmas
pidades lapsi, et aidata neilkasvada
tuse ja elava kujutlusvõimega. Päeva vältel
toimusid erinevad töötad ja tegevused, kus
lapsed said ka ise käed külge lüüa.
Hommik algas väikelaste ujumisega
Mäetaguse supelmajas, kus oli võimalus
osaleda pisipõnnidel vanuses 3. kuust
kuni 3. eluaastani. Ürituse avas armsate
lastelaulude kontsert, peale mida oli võiesmakordselt

ja

teater.

26.

mailMäetaguse mõisas

Üritus
oli kujundatud

silmas

armas-

malus lapsevanematel kuulata Ele Luuki
loengut teemal „Beebimassaaž ja

füsiote-

raapia, millal, kellele jamissugune teenus
sobilik“. Eriti põnevaks ja kaasahaaravaks
osutus aga Ida-Virumaa lasteriiete disainerite moesõu, kus moodi tutvustasid Sleepy
Fox, OÜ Alexandrina ja Liina Pärnpuu.
Lisaks toimus minifestivali raames ka
foorum
emadelt emadele,
mida modereeris Erika Prave ning mille

Ida-Virumaa

arutelust võtsid osa Rõõmukooli eestvedaja Hälis Rooste,

SotsiaalkindlustusaIda-Virumaa evõt-

meti lastekaitse osakonna piirkonna juht
Marika Laanemäe ja
et
luskeskuse turismiinfokonsultant Kristina

jagati värsketele lapsevanematele nõuandeid lapsega puhkamiseks, tutvustati montessorikasvatust ning
toetuste süsteemi ning selle muudatusi.
Kõige pisematel oli aga võimalus osaleda Marin Grüningi eestvedamisel
tejooga tunnis ning lüüa kaasa väikelaste
muusikaringis, mida viis läbi Maret Kalvet, kes mängleva kergusega viis kõik lapsed muusikamaailma seiklema. Montessori kasvatuse näidistundi tutvustas Hälis
Rooste ning päeva lõpetas lasteetendus
„Seitsme mee ja mere taga“
Ernits. Foorumil

las-

Terve ürituse vältel oli võimalus
tutvuda ka arendavate mänguasjadega,
meisterdada meisterdusnurgas või tutvuda raamatutega lasteraamatute nurgas.
Minifestivali osaleja Kairi Nõmmemehe
sõnul on tal hea meel, et Alutaguse
las mõeldakse ka kõige pisemate peale
ja avardatakse nii laste kui emade silmaringi. Meie laste minifestivalkandis endas
armastuse ja rõõmu puhast vaimu ning
loodame, et see kandus edasi ka kõigile

val-

osalejatele.

.

Esmakordselt toimunud Alutaguse noortepäev
tõi kokku noored üle valla

Tudulinna asenduskodu lastele
meeldejääva sportliku päeva

Laupäeval, 1. juunil 2019 veetis IRONMAN Eesti korraldusmeeskond
päeva Tudulinna asenduskodu lastega. Üheskoos peeti talguid, mängiti
ja grilliti.
Juba kolmandat aastat järjest külastab IRONMAN Eesti korraldustiim
Tudulinna asenduskodu lapsi, et veeta üheskoos meeleolukas sportlik päev. Sel korral toimusid ka ühised talgud, mille käigus tehti korda

Fotod: Alutaguse Huvikeskusearhiiv

Alutaguse Huvikeskus

mänguväljak.
IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson:
“Nii nagu varasematel aastatel, korraldame selgi korral IRONMAN Otepää
eelõhtul heategevusliku Seve Ehituse jooksu, kus kogume raha asenduskodude laste psühholoogilise nõustamise jaoks. Lisaks raha kogumisele
on aga ka teisi võimalusi vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamiseks
ning seetõt u kingimegi IRONMANi tiimiga igal aastal neile ühe toreda

sportliku päeva.“
Tudulinna asenduskodu eesmärk on aidata vanemliku hoolitsuseta
jäänud lapsi, luues neile turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning
valmistada lapsed ete võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
Seve Ehituse heategevusjooks toimub Otepääl 14. juunil kell 20
koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga. IRONMAN Otepää toimub 15.
juunil 2019.

Koolilõpu ning suve alguse tähistamiseks
korraldati 31. mail Mäetagusel esimest
korda ühineAlutaguse noortepäev, millest võtsid osaAlutaguse vallakoolide ja
lasteaedade noored.
Noortepäev oli täis mänge, erinevaid tegevusi ja avastamisrõõmu.
mekülgse programmi seast oli võimalus
kõigil osalejatel leida endale meelepärane
tegevus. Noori tervitasid juba saabudes
kostüümides rõõmsameelsed noorsootöötajad, kes olid maskeerunud
teks loomadeks ning kes korraldasid ka

Mit-

vahva-

hiljem noortele mängudealal põnevaid
võistlusi ja jõukatsumusi. Noori oli
nud tervitama ka talveunest ärganud
Mäetaguse rahvamaja maskott Karu

tul-

Jaak.

Noortel oli võimalus päeva vältel
tutvuda politsei, maanteeameti ja
tahtliku päästekomando seikluspunktidega, Viru Vangla tehnika ja saatebussiga,
harjutada vigurkorvpalli Reinar Halliku
korvpallikooli juhendaja käe all ning
võistelda discgolf but imisvõistluses, kus
parimatele ja täpsematele viskajatele olid
auhinnaks päeva peaesineja Karl-Erik
Taukari autogrammiga discgolf ketad.

vaba-

Noored, kes soovisid, said endale ka
ägeda värvilise soengu või näomaalingu
Mäetaguse Põhikooli andekate noorte
läbiviidud patsipunumise ja näomaalingute töötoas.
Noori rõõmustasid lisaks batuudid
ning meisterdusnurk. Hoolimata väikesest
vihmasabinast võtis palju noori osa ka las-

teaed Tõrukese korraldatud tillujooksust.
Alutaguse noortepäeval astus tantsukavaga üles ka Kuusalu noorte tantsurühm

peae-

ning noortepäeva õhtu kulmineerus
sineja Karl-Erik Taukari kontserdiga, kelle
esinemine pani Mäetaguse rahvamaja seinad vappuma ja noored rõkkama.
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Illuka Kooli ja Ahtme Gümnaasiumi
7.-8. klasside koostöölaager „Keelemoos"
Õpetajad Anneli Dietrich ja Reet Ernits

Illuka Kool
5.-8. juunini osalesid meie ja Ahtme Gümnaasiumi
7.-8. klassi noored ühises koostöölaagris „Keelemoos“
Ühiseid aktiivseid tegevusi jätkus igasse päeva.
Esimene päev veedeti Toilas, kus korraldati tutvumismänge, fotojaht japeeti piknikku. Teisel päeval
võeti osa Iisaku looduskeskuse õppeprogrammist.
Kolmas päev algas varakult väljasõiduga Avinurme
Puiduaita ning päeva teises pooles prooviti
mist ning mängiti Ahtme Gümnaasiumis ajaloolisi
mänge.
Kui eelnevatel päevadel läksid noored õhtuks
koju, siis reedel tuldi ühiselt Illukale ööbima. Eelviimase päeva õhtuks olid nooredkõik sõbrunenud,
Esimene

päev

veedeti

Toilas,

kus

korraldati

tut-

vibulask-

Foto Katre Sosi

Iisakust pärit

Rahvamuu-

seumi, õppeprogrammist „Mis eesti keel on?“. Otsiti
vastuseid, kuidas eesti keelt on aegade jooksul räägitud, jäädvustatud, salvestatud ja kuulatud, kui palju
erinevad meie murded kirjakeelest, kas me saame
aru oma

sugulaskeeltest või viipekeelest.

Neli laagripäeva möödusid linnulennul ning
noored jäid koos veedetud ajaga väga rahule.Ahtme
noored said hea eesti keele praktika, meie õpilased
said aga täiustada vene keelset sõnavara. Noored
pidasid tagasisides tähtsaks, et laagris saadi juurde
uusi sõpru, õpiti juurde uusi oskusi, täienes nii eesti
kui vene keele sõnavara.

Reinhold Sabolotnõi
Vabadussõjas sõdis Reinhold
peale Viru rinde veel Lõuna-Eesti
vabastuslahingutes ja lahingutes
punaste vastu Petserimaal. Ülekaaluka vastase vastu võideldes näitas
ta üles silmatorkavat julgust. Ta oli
täpne tulejuht ning tavatses kasutada vaenlaste vastu kartetši. Sealt
sai ta omale hüüdnime Kartetš.

Sabolotnõi sõdis ka Landesveeri
sõjas sakslaste vastu, kus langes kaks
päeva enne sõja lõppu, 1. juulil 1919,
Lätis Rodenpoisi jaama juures vaid
23aastasena leitnandi auastmes soo-

musrongide divisjoni suurtükiväe
inspektorina.
Talle omistati postuumselt I
järgu 3. liigi ja II järgu 3. liigi vabadussõja ristid vapruse ja ustavuse
eest Eesti Vabariigile.
1. juulil möödub 100 aastat
leitnant Reinhold Sabolotnõi langemisest, mille meenutamiseks
korraldatakse Kaitseliidu ja Iisaku
Kihelkonna Muuseumi eestvedamisel mälestuspäev.

pühendatud vabadussõja kangelase leitnant Reinhold
Sabolotnõi mälestuseks
OSAVÕTJAD: Võistlus on avatud kõigile huvilistele.
leja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Osa-

AEG ja KOHT: Esmaspäeval, 01. juulil, Iisakus. Stardi algus
kell 21.00. Alutaguse vabadusvõitlejate mälestusmärgi

Illuka koolipere

4. juuni hommikul tervitas päike suviste soojakraadidega ideaalne
päev õues õppimiseks.
Tunnid toimusid kogu kooli territooriumil. Pargis sai puude ja
põõsaste otsast ülesandeid otsida, orienteeruda,
jahtida,
õppida tundma pargi puid ja taimi nii eesti kui ka inglise keeles,
staadionil mängiti looduslike vahenditega laevade pommitamist.
Huvitav oli mängida draamaetüüde ja muusikalisi hääleharjutusi
ning nutsakumängu.
Proovile sai pandud mit e ainult aju kõvaketale salvestatud
mised ja kehaline osavus, vaid ka tolerantsus, abivalmidus, märkamisoskus ja teised igapäevaelus olulised inimlikud omadused.
Päeva tegi huvitavaks ka see, et õpilased ei olnud tavapärastes
klassides, vaid olid moodustatud puude nimetusi kandvad rühmad,
kus osalised olid jaotatud kooliastmete kaupa kuude segarühma.
–

tead-

juures.

FER projekti lõpuüritus Illuka Koolis

KAART: 1:7 500, h= 2,5 m.

VÕISTLUSKLASSID: MN16;21;40;55; MILITAAR.
MILITAARklassis osalejal peavad olema välivorm ja

saapad.

MÄRKEVIIS: SI.

Renditud SI kaardi kaotamise korral kompenseerib võistleja uue SI kaardi soetamiskulud.
REGISTREERIMINE: Eelregistreerimine kuni 21. juunini
(kaasa arvatud) telefonil 5277295 või e-kiri: robertnagel@hot.ee.

Registreerumisel teatada lisaks nimele ja võistlusklassile
ka SI number, kui on.
VÕISTLUSKORRALDUS: Eraldistart stardiintervalliga
vähemalt 2 min. AUTASUSTAMINE: Võistlusklasside
kolme paremat medali ja diplomiga. OSAVÕTUTASU:
MN16;21;40;55; MILITAAR tasuta.
-

SI rent -

1

EUR.

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada
ja neid pilte avalikustada.

Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid
kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel

BDUSÕJ
KNGEL
VABADUSÕJA
KANGELASE

leitna t

MÄLESTUSPÄEV

KAVA

01.07.2019

17:00 IISAKU KIHELKONNA MUUSEUMIS
Ettekanne: -Landeswehri sõda 100 aastat tagasi, lektor Urmas Salo
Raamatu esitlus „Leitnant Reinhold Sabolotnõi“, Sander Sabolotni
19:00 IISAKU SURNUAIAL
Mälestusteenistus leitnant Reinhold Sabolotnõi haual ja
Alutaguse Vabadusvõitlejate mälestusmärgi juures
21:00 VABADUSVÕITLEJATE MÄLESTUSMÄRGI
JUURES
Leitnant Reinhold Sabolotnõile pühendatud
orienteerumisvõistluse start
–

Õuesõppepäev Illuka Koolis

QR-koodi

IISAKU ÖINE ORIENTEERUMISJOOKS

vabadussõja kangelane
Reinhold Sabolotnõi sündis 1895.
aastal Iisakus. Tema haridustee sai
alguse Terivere algkoolis ning jätkus
venna Juliuse abiga hiljem Peterburis. Nimelt asus Reinhold I maailmasõja puhkedes õppima Peterburi
Konstantini sõjakoolis, mille ta lõpetas aasta hiljem 1915 suurtükiväe
nooremohvitserina podporutsiku
auastmes, mis meie mõistes on nooremleitnandi auaste. Peale sõjakooli
saadeti ta raskesuurtükiväe divisjoni
koosseisus idarindele sõdima Austria-Ungari ja Saksa keisririigi vastu.
1918. aastal õnnestus Reinhold
Sabolotnõil tulla tagasi Eestisse, kus
ta võtis osa Kaitseliidu moodustamisest. Vabadussõja puhkedes 1918.
aasta novembris asus Reinhold
suurtükiväe ohvitserina teenistusse
laiarööpmelise soomusrongi nr 1
peal, kus ta teenis mitmetel vastutusrikastel ametikohtadel. Vabadussõja esimese suurtükilasu enamlaste
vastu tegi Reinhold Sabolotnõi Viru
rindel Vaivara all.

ühiselt valmistati õhtusöögiks salatit japitsat, mängiti
pallimänge. Ühistegevusi jätkus poole ööni.
Vaatamata vähestele unetundidele jätkus laupäev
sõiduga Tartusse, kus võeti osa Eesti

IISAKU

Täpsem info:
http://www.iisakumuuseum.ee

http://alutaguse.kaitseliit.ee/
http://www.rskjohvikas.ee/

mobiil 5277295

Jaanus Uustalu

Illuka Kooli õpetaja
14. mail toimus Illukal rahvusvahelise projekti „Noored ja etevõtlus“
ehk „Etevõtlik FER“ lõpuüritus. Illukal saidkokku projektis osalevad
Eesti koolide 4. klasside õpilased Iisakult, Mäetaguselt, Lohusuust,
Tudulinnast, Avinurmest ning Illukalt.
Päev sai alguse mõisasaalis meie kooli direktori tervitusega, kus
ta tõi esile tublisid FER projektist osavõtvaid õpilasi, kes on õppinud
projekti tööka mesilase FER eeskujul olema nii tublid ja etevõtlikud.
Sellele järgnes 4. klassi Markuse et ekanne IllukaKooli minevikust ja
tänapäevast ning ürituse algusosa lõpetas Illuka kooli 97. sünnipäevale

pühendatud video.
Nüüd oli aeg tutvust teha meie piirkonna etevõtlike inimestega,
kes on tublid oma etevõt e eestvedajad. Jagasime kuue kooli õpilased
ja õpetajad kolme gruppi ning alustasime ringkäiku. Saime külastada
kolme etevõtet: OÜ Heleni Leib, Margit Kurvits Photography ning

VR-Koda OÜ.

kesk-

OÜ HeleniLeib väikeet evõte tegutseb Illuka külas koduses
konnas ning toodanguks on maitsvad küpsetised. Et evõte omanik
Helen rääkis meile, et kui tal on küpsetuspäev, siis algab tema töö
juba varahommikul taigna tegemise ning leibade, karaskite, kookide,
küpsiste küpsetamisega ja tortide tegemisega. Muidugi olid tema
koduköögis olemas ka kaasaegsed küpsetusahjud. Meie sealoleku
ajal just valmisid ahjus küpsevad leivad ning oi kui hea lõhn meid
ümbritses! Peale perenaise enda töö tutvustuse saime küsida küsimusi
ja maitsta leiba, karaskit ning küpsiseid.
Järgmisena seadsime sammud Illuka mõisa, kus oma tööd tutvustas kohalik etevõtja – fotograafMargit. Saime teada, et ta tegeleb
klientide tellitavate fotosessioonide tegemisega. Klient valib keskkonna, kus ta soovib pilte teha ning milleks võivad näiteks olla
pildid looduses. Samuti rääkis fotograaf, millist fotograaf avarustust ta
oma töös kasutab ning millise nurga alt pildistades tulevad parimad
fotod. Saime vaadata valminudfotoalbumit ning lasta teha ka fotosid.
Lõpuks külastasime Kurtna külas asuvat 62 töötajaga et evõtet VR
– Koda OÜ, mis tegeleb mäesuusasaabaste pehmete sisemuste
misega. Saapad tehakse lõplikult valmis ühes Tšehhi tehases (tehakse
valmis saapa välisosa ning sisse pannakse Kurtnas valmistatud pehme
sisemus). Nägime ka seda, millised näevad välja täielikult valminud
mäesuusasaapad. Et evõtja Piret tutvustas meile tootmishoonet,
milles oli palju tootmismaterjali ning erinevaid tootmismasinaid.
Sellest et evõt est läheb igal nädalal välja suure autoreka jagu valmistoodangut ning asemele tuuakse samapalju tootmismaterjali. Et evõte
on tegutsenud juba 1992. aastast alates.
Kui et evõted külastatud, kogunesime uuesti Illuka mõisasaali,
kus tegime lõpliku kokkuvõt e eelnevast projektist. Iga projektist
osavõtva kooli õpilased tegid esitluse sellest, millise et evõtliku teo

pere-

toot-

nad olid käesoleva õppeaasta jooksul teinud. Õpilased tutvustasid
endi loodud frmasid ning selgitasid, kuidas nad saavad enda et

e-

võtliku tegevusega olla kasuks oma kodukohas. Räägiti ka sellest,
kuidas tehti projektialaselt koostööd Hispaania Kataloonia piirkonna
koolidega, kus vastamisi tutvustati koole, peeti videovestlusi ning
vahetati üksteise kogemusi projektis tehtust. Kõik olid üritusega väga
rahul ning jäid huviga ootama suvel toimuvat FER laagrit Peipsi järve
ääres Karjamaal.
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Peipsi Toidu Tänav 175 km

17i lutaguse
V

selle suve

Kontserdid

%-

1^^

11. juulil

24.-25. august toimub II „Peipsi Toidu
pop-up

Kutsume osalema oma pop-up

Tänav 175 km“
restoranide
festival, mis kulgeb Vasknarvast Seto-

kohaga.

maale Saaboldani Peipsi äärt mööda

Mida selleks on vaja?
Sõpruskonna, perekonna, kogukonna huvi osaleda.
Kohta - näiteks koduaeda, tuttavate
juures head grilliala, külamaja, kogukonnas asuvat muud hoonet. Soovi
korral aitame teie seltskonnal leida

val-

ning Peipsil ja Emajõel. Alutaguse
las ootame osalejaid ka Mäetaguse,

Iisaku ja Tudulinna sisemaisemast
piirkonnast. Eelmise aastal oli festivali
külastatusi 20 000 inimest 50 pop-up

*

PAGARI TÕLLAKUURIS

f

söögikoha kohta.

m :V/

Zaavi Jmmato j
1 8.
A

*

juulil
/J

'

I

Eelmise aasta festivali video: www.

facebook.com/Peipsitoidutanav175/
videos/540062096450990/

SatSatter

24.

•

-

leader

nec?

3

-

••Vri*
*

J

I

■

KURI

Kui tekkis huvi, siis saab ühendust
võtta korraldajaga või uurida
bookist (Peipsi Toidu Tänav 175 km)
eelmise aasta festivali kohta ning
küsida oma kogukonnas juba
tanud pop-up kohtade kogemusi.

Face-

toime-

Lisainfo:
Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ,
Triinu Akkermann, tel 5346 0078
maitseelamuse.koda@gmail.com

Pilet 5€ müügil kohapeal
Lisainfo: www.pakmty.ee

linna muusika

10.-21.07

Ida-Virumaa

Mäetaguse mõisasaal

„Edith Piaf ja II maailmasõda"

Rebecca Kontus (vokaal), Tiit Kalluste (akordion),
Joel Remmel (klaver), Taavo Remmel (kontrabass),
Üllar Saaremäe (Rakvere Teater)

eestih0ntsert.ee/7imna

Festival 7 linna muusika on suurim
suvine kohtumispaik Ida-Virumaal!
Nadežda Skatško

Jõhvi Kontserdimaja
Festivali algne idee seitse päeva, seitse kontserti, seitse linna on aegade jooksul
täienenud ning sellest on kujunenud suursündmus Ida-Virumaa põnevates kontserdipaikades. See on oodatud suvine kergemuusikafestival, mis sel aastal kulgeb
mõnusalt läbi erinevate žanrite svingist rokini, vanamuusikast bluusini ning haarab
kaasa kogu maakonna. Festivali raames toimub 15 kontserti 10.–21. juulini, mille
hulgast leiab erinevas vanuses kuulaja endale meelepäraseid muusikalisi kohtumisi.
Tänavu on festivali keskseks teemaks erinevad muusikažanrid – kavast leiab
svingi, džässi, rokki, koorilaulu, orkestrimuusikat, bluusi, vanamuusikat, poppi,
R&Bd, funki ja hõrke prantsuse šansoone.
Laupäeval, 20. juulil kell 17 jõuab festival 7 linna muusika ka Mäetaguse
mõisasaali, kus toimub hõrk prantsuse õhtu „Edith Piaf ja II maailmasõda“. Lavale
tulevad Rebecca Kontus (vokaal), Tiit Kalluste (akordion), Joel Remmel (klaver),
Taavo Remmel (kontrabass), Üllar Saaremäe (Rakvere Teater). Edith Piaf laulud
ja katkendid Remarque’i „Triumfkaarest“ viivad publiku II maailmasõja aegsesse
Pariisi. Laval on tükike hotelli International vestibüülist, meeleolu loob heli-ja
valguskujundus. Lauljatar Rebecca Kontus esitab akordioni, klaveri ja kontrabassi
saatel Piaf tuntumaid laule, sh „L’accordeoniste“ ning „Non! Je ne regrette rien“.
Remarque’i romaani katkendeid loeb näitleja Üllar Saaremäe. Piaf elu sakslaste
okupeeritud Prantsusmaal on esmapilgul mõistetamatu. Lauljanna on natsiladvikus hinnatud ja privilegeeritud, ta laulab nende pidudel, aga ka vangilaagrites.
Fotodest, kus ta poseerib koos sõjavangidega, tehakse passipilte, mis aitavad
paljudel põgeneda. Natsiladviku soosingut kasutades päästab Piaf oma juutidest sõpru. Vahel ületab Piaf seotus vastupanuliikumisega natside kannatuse,
pannes nõnda ohtu nii lauljatari kui ka tema kaaslaste elu. Piaf päästab muusika.
Kontsert on tasuta!
–

Mä n g id a saa b j ä nes t e var j u p a i g a
mängujänestega.

jumisel. Ligi 300 erinevat mudelit. Kõige

Avatatud talude päeval Iisaku
muuseumis

vanem ja haruldasem on pärit aastatest

Õues on avatud TEEMAJA. Pakutakse teed,

1920. Näitus on avatud 30. novembrini.

koduleiba, kanepipiima, läätsesuppi, piirakaid ja muud hääd ning paremat, mis teelise
kõhtu võiks täita.

Näitused:
Olustvere käsitöönäitus „Olustvere olemised“. (Tasuta)

P suletud

Heli Männi mänguasjade näitus. (Tasuta)

Muudel aegadel

Iisaku Kunstide kooli kevadine juubelinäitus. (Tasuta)

kokkuleppel

L 20. juuli kell 17

–

Näha saab nii autosid, koptereid ning erinevat tehnikat, mida kasutatakse tule tõr-

-

"Onu Hein

EESTI

•

erakogust

augustini:
E R 10 -17
L 10-16

monoetendus

Kõikjal algus
kell 20:00
KqostOökqda

juulil

JHiirele
Zaatmaa

I

Toidu tegemise pisikut. Menüü ei
pea olema keerukas, pigem nutikas
ja kohalik. Soovi korral anname nõu
ja aitame mõtetega kaasa.

Tuletõrjeautod Mart Heeringsoni

Iisaku Kihelkonna
Muuseumi
suvised
lahtiolekuajad
1. juunist kuni 31.

TUDULINNA
KULTUURIMAJAS

i

kell 11.00-17.00.

VADI KÜLAPLATSIL

VT

M

Abikäsi, kes aitavad kahel päeval

•

sobiva asukoha.

Shanoni akustilin

•

pop-up toidukohta majandada. 24.08
avatud kell 11.00-21.00; 25.08 avatud

LISAKS! Muuseumi pileti ostnud külastajad
saavad soovi korral osaleda töötoas, mis
on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele.
Tegevus valitakse eale sobiv.
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19

ho v

mjuuli õisa

kl

25.

Il uka

PIIP JA TUUT LÄHEVAD KOSJA
Piip ja Tuut räägivad õitsile minekust ja ehal käimisest, armumisest ja abiellumisest. Koos võetakse ette üks korralik kosjasõit
ning elustatakse ennemuistseid pulmakombeid. Kes saab tanu
alla ja kes peab kosjahobu mängima, selgub kohapeal. Võib olla
pannakse ka kellelegi publiku hulgast silm peale ja päitsed pähe.
Uhiuues suvelavastuses mängivad pilli Karoliina Kreintaal ja
Natali Poletajev. Autorid, näitlejad ja lavastajad on Haide Männamäe ja Toomas Tross. Lavastus on kahes vaatuses ja sobib vaata-

miseks peredele.
Piletid hinnaga 13.50 € ja perepilet 45.50 € müügil Piletilevis.

21.07.2019
Järvede jooks Pannjärvel

Alutaguse Rattaklubi
KUTSUB
Kõikidele rattasõpradele mõeldud

PÕLEVA KIVI RATTAÕHTUD
28.07.2019 Alutaguse Suusakeskus Pannjärve
25.08.2019 Kohtla-Nõmme suusakeskus
15.09.2019 Kuremäe külaplats
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ИЙЗАКУСКА Я ПОЧТОВА Я КОНТОРА
Сигне Роост

редактор
Год назад закрыла свои двери
почтовая контора в Ийзаку — и
опустело здание, построенное в 1927
году. Сегодня здание принадлежит
Алутагузеской волости и оно, имея
достойное прошлое, будет служить
народу в качестве здания волостной
управы. Здание на перекрестке, в
центре Ийзаку, бросается в глаза
своей высотой и корпусом красного
цвета. По словам музейного педагога
Анне Нургамаа для строительства
этого здания использовались

кирпичи сгоревшего в 1920 году
господского здания усадьбы

Ийзаку,

которое находилось в нынешнем
парке Касевялья. По ее данным
здание, которое возводилось
для кооперативного банка и
почтовой конторы, первоначально
планировалось больших размеров.
Поскольку из запланированного в
виде буквы L строения по причине

нехватки денежных средств удалось
построить только половину, то
пропорции его несколько смещены.
Своеобразная архитектура и более
чем
история добавит
будущему зданию волостной управы
только новые краски.
По решению волостного собрания
Алутагузеская волость выкупила
здание у «Omniva» и оформила
актом приемки. В ближайшее
время ожидается приобретение в
собственность и расположенной
рядом недвижимости, которая сейчас
находится в частных руках и где
располагался бывший полицейский
участок. По словам волостного
старейшины Тауно Выхмара, самое
важное в этом решении был ответ на
вопрос, будем ли лишь наблюдать,
как эти строения рушатся или
предпримем усилия, чтобы вдохнуть
в них новую жизнь, а значит и придать
новую энергию центру поселка.
Решения приняты, дома приобретены,
на проект реконструкции денежные
средства в бюджете уже имеются. В
отношении функций будущего здания

90-летняя

—

ЗДАНИЕ ВОЛОСТНОЙ УПРАВЫ

волостной управы все уже на месте.
На третьем этаже, под крышей, зал, где
будут проходить заседания волостного

собрания. Здесь же кухонный уголок
принимать и угощать
до 50 человек. На первом и втором
этажах будут служебные помещения
сотрудников волостной управы.
Как говорит Тауно Выхмар, объем
площадей останется таким же, как
сейчас в здании детсада, поскольку
здание небольшое, но точно такое,
чтобы выполнять все возложенные
на него функции.
В расположенном по соседству
бывшем здании полиции программы
устройства помещений еще нет, и
волость открыта для идей. В данный
момент это называется служебным
зданием, где в будущем могут
начать действовать семейный врач,
парикмахер и другие косметические
службы, дневной центр для пожилых,
школа малышей и, почему и нет,
- молодежный центр. По мнению
волостного старейшины было
бы круто, если бы представители
разных поколений разместились
и возможность

под одной крышей. Нынче такое
помещение для пожилых людей
находится в квартире одного из
домов. Волостное управление ставит
целью «нагрузить» жилые дома
общественными функциями и создать
тем самым подходящую
служебном
доме
был
достроен
среду
В советское время в будущем
с луже б н о м до м е б ы л до с т р о е н
второй эта ж . Ис ход ное задание
д ля проектантов восстановить
довоенный вид здания, т. е. придется
снести второй этаж и надстроить
двускатную крышу. Было бы очень
стильно придать зданию вид конца
30-х годов и сохранить тот же стиль
во вну треннем убранстве. Ийзаку
ведь все же является старинным
ц ер ко в но -п р и ходск и м ц ен т р о м ,
и о час т и этой ис тории с ледуе т
помнить. Вместе со зданием будет
п р ео б раз о в ано и о б щ ес тв ен но е
пространство. Сейчас на перекрестке
очень большая дорожная нагрузка, где
преимуществом обладают автомобили
и грузовики. В дальнейшем дорожное
д в и ж е н и е б уд е т н а п р а в л е н о в
о б х од и ц е н т р п о с е лк а с т а н е т
-

безопасным местом для пешеходов и
велосипедистов. Целостное решение в
виде проекта оформления Ийзаку уже
имеется. Старая автобусная станция
пойдет под снос, за ней довольно
большой участок земли, который
сейчас как бы скрыт и несколько
захламлен, и он станет парком с
уличным освещением и игровой
площадкой. Вместо станции могло бы
быть кафе с ажурной архитектурой.
Целостное видение центра
Ийзаку в случае его реализации
станет, видимо, очень объемным
предприятием, поэтому двигаться
в этом направлении надо шаг за
шагом. Сегодня еще не известны
цифры бюджета, на которые повлияет
сокращение сланцедобычи, но влияние
это будет непременно. А это означает
и сокращение инвестиций, экономию
и добротное планирование, и поиски
возможностей дополнительного

финансирования в следующий
бюджетный период ЕС. Тауно Выхмар
верит в то, что идея стоящая и что она
станет реальностью.

НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ 20 МАЯ 2019 ГОДА РЕШЕНО
обучение

Лиа Теэвяли

неделю. Доселе основное

помощник волостного секретаря

длилось четыре года, а теперь будет

принять I дополнительный бюджет Алутагузеской волости 2019
года общим объемом 368 015 евро.
Дополнительный бюджет составлен

учебных часов в неделю в старших
классах уменьшится с восьми до
шести, а значит и нагрузка станет
посильной для учащихся. Остальные
изменения связаны с уточнениями и
поправками в тексте.

•

откорректиро-

необходимости
вать выделенные государственными
из

правовыми актами и другие целевыделения; принять в бюджет
целевые остатки социальной сферы
2018 года; привести экономические
вые

расходы бюджета в

соответствие с

заключенными договорами и добавить в

бюджет инвестиций

при-

обретение недвижимостей «Tartu

соот-

mnt 34» и «Tartu mnt 38» в
ветствии с решением № 179, при-

нятым Алутагузеским волостным
собранием.
действие постановление
волостного собрания «Порядок
выпуска информационного издания
Алутагузеской волости», принятое
по рекомендации Госконтроля. А
именно, Госконтроль рекомендует
•

ввести в

самоуправлениям, финансирующим выпуск изданий, установить
принципы публикации
ской рекламы с тем, чтобы избежать
рисков использования волостных и

политиче-

городских газет в частных политических интересах.

признать начиная с 1 сентября
2019 года недействительным
новление №46 «Устав Тудулиннаской школы», принятое Алутагузеским волостным собранием 23.04
2018 года, поскольку Тудулиннаская
школа как учреждение,

поста-

•

подведом-

ственное Алутагузеском волостному управлению, прекращает свою
деятельность.
•

постановле№54 «Устав Ийзакуской

внести изменения в

ние

школы

искусств», принятое Алутагузеским
волостным собранием 28.06. 2018
года. Часть изменений обусловлена
тем, что в учебную программу

худо-

добавляется
один учебный год, и, исходя из этого,
уменьшается количество часов в
жественного отделения

пять лет. Таким

•

образом количество

внести изменения в постановление

№58 «Устав детсада «Kurekell» в
Ийзаку», принятый Алутагузеским
волостным собранием 28.06 2018
года. Изменение Устава «Kurekell»

обусловлено реорганизацией Тудулиннаской школы, детсад которой
становится частью Ийзакуского
сада «Kurekell».

дет-

признать недействительным постановление №1 «Утверждение программы развития детсада Тудулинна
на 2015-2019 годы », принятое Тудулиннаским волостным собранием
04.03.2015 года, поскольку с 1
тября 2018 года решением волостного собрания деятельность детсада
в Тудулинна, как подведомственного
волостному управлению учреждения, прекратило свою деятельность.

признать установленную постановлением №31 Ийзакуского
волостного собрания от 19 октября
2006 года детальную планировку
недвижимости «Mikidina»
ствительной в части расположения
территорий застройки на грунте
«Kala tee 12»
•

недей-

принять детальную планировку
«Törzapi tee» в деревне Поотсику и
признать ее пригодной для публикации. Детальная планировка отвечает
правовым актам и составлена в соответствии с целями пространственного развития волости. Волостному
управлению поручено организовать
публичную презентацию детальной
планировки «Törzapi tee».
•

•

сен-

•

ввести в

действие

постановление

волостного собрания «Организация центрального отопления в
Алутагузеской волости». Регион
центрального отопления на основании генерального плана
вает определенную территорию, на
которой потребители пользуются
услугами центрального отопления.
Согласно постановлению в Алутагузеской волости есть один такой
регион, который охватывает поселки

охваты-

Ийзаку и Мяэтагузе, Тудулинна и
деревню Кийкла, где на основе единой методики устанавливается единая цена за тепловую энергию.
признать установленные постановлением Ийзакуского
ного собрания 5 августа 2004 года
детальные планировки земельных
наделов «Kivistiku» и «Keskküla»
недействительными в части распо-

волост-

•

ложения

территорий застройки

грунтах «Kesktee».

на

произвести бесплатное отчуждепорядке принятия решения
целевому учреждению (ЦУ) «Центр
оздоровительного спорта «Паннъярве»», принадлежащие Алутагузеской волости в деревне Вазавере
недвижимости для выполнения ЦУ
уставных задач: 1) Недвижимость
Центра вместе с имеющимися на ней
строениями; 2) парковку Паннъярве
вместе с имеющимися там строениями. Недвижимость парковки
в Паннъярве отчуждается вместе
с договором об аренде, заключенном с НКО «Mäekeskus».
ному управлению дано согласие на
отчуждения недвижимостей вместе
нотариальным заключением договоров и передачу основного капитала,
находящегося на учете в бухгалтериях передаваемых недвижимостей,
с баланса на баланс. Расходы,
занные с оформлением договора
несет ЦУ «Центр оздоровительного
спорта «Паннъярве»».
•

ние в

Волост-

свя-

отчуж-

произвести бесплатное
дение в порядке принятия решения учреждению «Alutaguse Haldus
OÜ» для выполнения учреждением
задач, вытекающих из его Устава,
следующие недвижимости,
щиеся в собственности Алутагузеской волости: 1) кадастровая единица «Pumpla» в деревне Куремяэ;
2) кадастровая единица «Puhasti»
•

находя-

в деревне Кийкла; 3) кадастровая единица «Kompostiväljaku» в
поселке Мяэтагузе; 4) кадастровая
единица «Puhasti» в поселке Мяэтагузе. Дано согласие волостному
управлению на заключение нотариальных договоров для отчуждения
имущества и передачу основного
капитала, находящегося на учете в
бухгалтериях территорий названных
недвижимостей, с баланса на баланс.
Расходы, связанные с оформлением
договора, несет «Alutaguse Haldus
OÜ».
•

Согласиться

на выдачу разрешения

“OÜ Relsiit Haldus” на ведение добычных работ на песчаном карьере
«Tudulinna II» на следующих условиях: 1) дополнить предварительную
оценку воздействия на окружающую

среду (KMH) результатами гидро-геологических исследований, согласно
плану, представленному 10.05.2019
года. На основании этих результатов в

предварительной

оценке

следует представить условия смягчения и детальный план слежения
на весь период ведения добычи; 2)
дополнить предварительную KMH
точным месторасположением
тивошумовых валов и профилями
валов в разрезе; 3) дополнить KMH
анализом выяснения и, при необходимости, применения нужных

про-

методов смягчения воздействия на

ценный ландшафт в регионе Раннапунгерья-Тудулинна при разработке
карьера в соответствии уездным планированием Ида-Вирумаа; 4) дополнить разрешение на добычу следующими дополнительными условиями:
a) процесс добычи песка в карьере
можно проводить только в рабочие
дни, с понедельника по пятницу, с
8.00 до18.00; b) нельзя производить
одновременно добычу и дробленив песчаном карьере
”Tudulinna II” и гравийном карьере
“Tudulinna”; c) владелец разрешения на добычу должен осуществлять
слежение за состоянием грунтовых

е-сортировку

вод в соответствии с согласованной
программой слежения. Результаты
слежения представлять Департаменту окружающей среды и Алутагузескому волостному управлению

установленным
периодом слежения; d) владелец разрешения на добычу должен для
ров, находящихся в зоне действия
карьера, создавать альтернативные
в соответствиии с

хуто-

источники

водоснабжения

(трассы

или скважины), если проявляется
негативное воздействие на уровень
грунтовых вод, вызванное работой
карьера; e) владелец разрешения на
добычу должен на всей территории
недвижимости “Lõuna” проводить
три раза в летний период косьбу в
течение всего времени добычи.

Изменить договор об объединении
Алайыэской, Ийзакуской, Мяэтагузеской и Тудулиннаской волостей, в
соответствии с чем пункт 6.14 признается недействительным; текст
пункта 7.1.1 изменяется следующим
образом: „Обеспечивается каче•

ственное и

конкурентоспособное

начальное и основное образование
на административной территории

Алутагузеской волости“; пункт 7.4.2:
„Продолжится частичная компенсация платы за воду с целью выработки
единой цены д ля потребителей.“;
пункт 8.2: „Инвестиции вносятся
исходя из положения, указанного в
приложении 3 к Договору, при этом
они отвечают принципам
ного развития волости, учитывают
программу развития и бюджетную
стратегию волости“; пункт 8.4 признается недействительным; приложение № 3 к Договору изменяется и
оно оформляется в новой редакции.
Волостному управлению поручено
опубликовать решение об
нии Договора вместе с приложениями к нему на домашней
нице Алутагузеской волости: www.
alutagusevald.ee и представить для
публикации в “Riigi Teataja”.

гармонич-

измене-

стра-

изменить решение №122, принятое
Алутагузеским волостным собранием 20 декабря 2018 года, по которому был установлен состав служебных мест Алутагузеского волостного
управления, и добавить в этот
чень начиная с 01.08.2019 года должность психолога. Утверждены новыe
структура и служебный состав Алутагузеского волостного управления.
•

пере-
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СМЕРТЕЛЬНУЮ БОЛЕЗНЬ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ
врачей-ветеринаров вакциной и необходимым
инструментарием» - добавляет Кауп.
Бешенство распространено в соседнем
государстве, в этом году отмечены также
факты бешенства в Польше, Румынии и Турции, в прошлом году выявлен такой случай
в Литве. «Поскольку люди путешествуют в

Элен Курвитс

Департамент ветернарии и питания
Эстония уже шестой год является страной,

свободной от болезни бешенства, но в

этом

важную роль сыграла вакцинация домашних животных. Департамент ветеринарии
ипитания (VTA) два ра за в год провод ит
вакцинацию диких животных, но этой процедуре должны быть подвергнуты и кошки
с собаками. Харлес Кауп, заведующий отделом VTA здоровья и бла гополу чия животных, подчеркивает, что домашние животные
должны регулярно проходить вакцинацию:
«Для предупреждения заболевания следует
обратиться к ветеринару и как минимум раз
в два года вакцинировать кошку или собаку
от бешенства.» Вакцина эта для всех
ная. «Государство всячески поддерживает
эту процедуру, обеспечивая уполномоченных

бесплат-

разных странах, то может случиться, что они
завезут болезнь оттуда». Смертельные случаи
с людьми по большей части связаны с укусами
собак. «В этом году был случай в Норвегии,
где умерла молодая женщина, которую за
ницей укусила собака. По возвращении домой
у нее диагностировали бешенство» поясняет

гра-

•

•

Не позволяй животному бродяжничать!
Исключи контакты с чужими домашними

Я вам пишу...

и дикими животными.
•

•

•

•

Объясни детям, что нельзя прикасаться к
чужим домашним и диким животным, даже
если они выглядят дружелюбными.
Если твое животное покусали, то сообщи
об этом ветеринару.
Если укусили тебя, то немедленно обратись
в травмпункт или к семейному врачу.
Путешествуя со своим животным, следи за
соответствующими правилами.

ОЩУТИМАЯ
ПАМЯТЬ

-

степень опасности

Кауп.

В Алутагузеской волости

уезда

Ида-Вирумаа уполномоченным

Харлее Кауп дает семь советов того, как
предупредить болезнь:
Регулярно вакцинируй своего кота или
собаку от бешенства. Делай это хотя бы
раз в два года!
•

врачом-ветеринаром является
ХАГБАРД РЯЙС.
Телефон 5084450,
э-почта:

loomaarst91@gmail.com.
Николай Павленко
журналист и переводчик, краевед

УЛИЦА ЗАСТОЛЬЯ В ПРИЧУДЬЕ
24-25 августа проводится второй фестиваль pop-up
Устривайся в домашнем саду или у знакомых, или
мы тебе поможем подыскать подходящее место для
(временных) ресторанов «175 км застолья в Причудье».
Маршрут фестиваля пролегает от Васкнарвы вдоль
организации питания.
берега Чудского озера и по реке Эмайыги до Сааболда
- Должно быть желание готовить еду! Меню не
в Сетумаа. Внутри территории Алутагузеской волости
должно быть сложным, а, скорее, остроумным и местным.
в мероприятие вовлечены
желании дадим добрый совет.
Мяэтагузе,
При
уездаИйзаку,Леммаку
прошлом
году
соседнего
из
В
Тудулинна, из соседнего уезда Авинурме. В прошлом году
- Нужны помощники, которые в течение двух дней
50 пунктов питания фестиваля посетили 20 000 человек
помогут в содержании (обслуживании) пункта питания.
Видео с прошлогоднего фестиваля:
24 августа с 11.00 до 21.00 и 25 августа с 11.00 до 17.00.
/
/
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интерес, то установи контакт с
или
организаторами,
изучи возможности в Фейсбуке
videos/540062096450990/
либо посмотри видео с прошлогоднего фестиваля.
организуй свое временное
Дополнительная информация:
Приходи участвовать
застолье — pop-up ресторан!
Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ,
Что для этого надо?
Трийну Аккерманн, телефон 53460078,
э-почта: maitseelamuse.koda@gmail.com
Интерес к участию дружеского круга, семьи или
-

Тудулинна,

Авинурме.

возник

—

-

На прием к врачам-специалистам Ида-Вируской
Центральной больницы можно записаться в
общереспубликанской диги-регистратуре
Начиная с 4 июня пациенты
имеют возможность забронировать время, отменить прием
или изменить время визита к
специалисту ИВЦБ через государственную диги-регистратуру.
В обслуживаемый Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus ( TEHIK )
портал пациента www.digilugu.
ee<http://www.digilugu.ee> уже
внесены графики приема врачей-специалистов и сестер, осу-

ществляющих

самостоятельные

приемы, начиная с 28 июня на
четыре месяца вперед.

Первой использовать общере-

спубликанскую диги-регистратуру начала в начале 2019 года
Северо-Эстонская Региональная

больница.

Босенко и кураторам проекта
из TEHIK»,- прокомментировал
запуск диги-регистратуры председатель правления ИВЦБТармо
Баклер, добавив: «Не смотря на то,
что значительная часть пациентов

«Среди больниц, использующих программное обеспечение
HEDA/ESTER3, ИВЦБ была первой,
которая перешла на общереспубликанскую диги-регистратуру,
что, в свою очередь, привело к
увеличению объема работы для
ИТ службы, команде разработчиков под руководством Игоря

предпочитает посещать врачей
по месту жительства, с помощью
диги-регистратуры у пациентов
появляется полный обзор графиков приема специалистов повсеместно вне зависимости от места
жительства.»

С 1 июля

срав-

осо-

—

это не только

конструкция, но

бый стиль, особая философия, если
хотите. Дом может быть крепостью
или фабрикой, магазином или административным учреждением, а также
местом развлечений и отдыха. До сих
пор не утихают споры о том, стоит ли

тратиться на восстановление

господ-

ских домов, а то и всего комплекса

усадьбы? Однозначного ответа я
лично давать не берусь, ибо все

зави-

сит от наличия необходимых средств,
специалистов, от
номической ситуации в данное время
и от много другого. Но если все необходимое имеется, то, скорей всего,
следует дать утвердительный ответ.
Для чего нам эти старинные здания
и строения, например, те же крепости, которые в современныхусловиях
своих прямых функций выполнять
не могут? А в первую очередь для
того, чтобы лучше понять ушедшее
время, вернуть его в день сегодняшний, поскольку, взглянув в прошлое,

хозяйственно-эко-

www.facebook.com/peipsimaamaitsed

коллектива

Не помню имени, но кто-то очень
мудро назвал архитектуру застывшей музыкой. Очень удачное
нение, особенно в юбилейный для
наших Певческих праздников год,
поскольку каждый элемент строения подобен ноте. Архитектура

в

Эстонии

меняется порядок
регистрации смерти
Начиная с 1 июля 2019
в Эстонии меняется

порядок регистрации
смерти: оказывающий
услуги здравоохранения, т. е. врач, вместо
бумажного документа
готовит извещение о
смерти в электронном
виде, заносит сообщение о смерти в регистр
народонаселения и
факт смерти регистрируется автоматически.

легче найти ответы на сегодняшние

и завтрашние вопросы.
Впрочем, здания, строения и
гие предметы ушедших эпох могут
сегодня иметь и вполне практическую пользу. Так, к примеру, почему
двери, столы и стулья 18-го века,
сохранившиеся в некоторых
бах, практически не скрипят? Сделаны современные, порою, из того же
материала, конструкция похожая, а,
в отличие от древних изделий, начинают скрипеть уже через год после
готовности. Есть чемупоучиться у
мастеров прошлых веков.
История — это вовсе не
тельно что-то покрытое пылью или
заросшее травой. История творится

дру-

усадь-

обяза-

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

плани-

Алутагузеское волостное собрание приняло детальную
ровку «Törzapi tee» в деревне Поотсику. Территория планировки
охватывает частично кадастровую единицу «Alajõe metskond 21»
(22401:003:0800) в деревне Поотсику, ее размер составляет около
0,5 га. Целью планировки является строительство «Törzapi tee» и
кладка водопропускной трубы ручья Имату в зоне запрета на
тельство и уменьшение зоны запрета на строительство.
27.07.2019 года в
Публичная презентация пройдет 26.06
здании Алутагузеского волостного управления (Tartu mnt 56, Iisaku
alevik). С материалами планировки можно ознакомиться на странице

прострои-

—

www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Алутагузеское волостное управление приняло детальную
планировку дорожки облегченного движения (ДОД) и
ющей к ней территории в деревне Смольница. Площадь
руемой территории около 649 м2 и она охватывает недвижимость
„Tamme tee 2a”(12201:001:1157) и частично недвижимость „Kopanka”

прилега-

плани-

(12201:002:0279). Цель планировки – проектирование ДОД и

обеспе-

чение публичного доступа к берегу Чудского озера. Предусмотренное детальной планировкой не противоречит действующему
ральному плану.
Публичная презентация пройдет 26.06 09.07.2019 года
в Алайыэском пункте обслуживания Алутагузеского волостного
управления (Valla tn 8, Alajõe küla). С материалами планировки можно
ознакомиться: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

гене-

–

ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. Так вот и строения конца

30-х

годов прошлого века тоже со
временем станут древностью, редкостью. И они также нуждаются во
внимании к ним и в заботе наших
современников.
То, что волостная управа
дет в другое, историческое здание,

перее-

тоже важный

исторический факт,

доказывающий, что память можно
не только держать в голове, но и в
буквальном смысле потрогать ее,
ощущать.
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PARKLA (Alajõe küla)

TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA
TEENINDAVATES PARKLATES, ALAJÕE
KÜLAPLATSI PARKLAS JA VASKNARVA PARKLAS
Alutaguse vallas Kauksi külas, Alajõe külas ja Vasknarva külas on korraldatud tasuline parkimine.

PARKIMISTASU MÄÄRAD:

Parkimistasu makstakse parkimise eest ajavahemikus 1. juuni kuni
31. august kell 9.00 kuni 18.00.

eest päevas on:

Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid:
~ suur parkla;
~ telklaagri parkla;
~
lisaparkla.
Kauksis on võimalik soetada parkimispilet parkimisautomaadist,
ostes m-pileti või soetada pilet internetist
www.parkimine.ee/#kauksi-suur-parkla=2386 ja
www.parkimine.ee/#kauksi-telklaagri-parkla=2390

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise
suures parklas, telklaagri parklas, lisaparklas ja Alajõe Külaplatsi parklas (v. a buss ja veoauto) 3 eurot;
Parkimistasu määr bussi ja veoauto parkimise eest
päevas 10 eurot.
Parkimistasu määr kuus (kuupilet) 30 eurot.

•

-

•

–

•

-

Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:
kehtiv parkimispilet;

•

•

•

•

parkimisluba;
puudega inimese sõiduki parkimiskaart;

alarm-

ja jälitussõidukikaart.

Kauksi lisaparkla pileti saab osta automaadist või ostes m-pileti mobiiliga.
Kauksis on parkimiskorraldaja Ühisteenused AS.

Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest
parkimisalast lahkumiseni.

Alajõel on parkimiskorraldaja Peipsirand OÜ. Alajõe külas tasuline parkimisala hõlmab Alajõe Külaplatsil asuvat parklat. Alajõel saab parkimispileti
soetada parkimiskorraldajalt.

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet
teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas on 30 eurot.

Vasknarva parklas on parkimiskorraldaja Ühisteenused AS. Maksevõimalus m-pilet (mobiiliga tasumine) ja kodulehelt pileti ostmisvõimalus
www.parkimine.ee/#vasknarva-parkla=2511

PARKLAD (Kauksi küla)

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА НА ПЛЯЖЕ
КАУКСИ, НА СЕЛЬСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
АЛАЙЫЭ И В ВАСКНАРВА
В деревнях Каукси, Алайыэ и Васкнарва Алутагузеской волости организована платная парковка.
Оплата за парковку производится в период с 1 июня по 31 августа с 9.00 до 18.00

В зону пляжа в деревне Каукси входят следующие парковки:

~большая парковка;
~парковка у палаточного лагеря;
~дополнительная парковка.
В Каукси можно прибрести билет в автомате на парковке, купив m-pilet
или купить билет в Интернете по адресу www.parkimine.ee/#kauksi-suur-

parkla=2386 или www.parkimine.ee/#kauksi-telklaagri-parkla=2390
Билет на дополнительную парку в Каукси можно приобрести в автомате или
купив по мобильному телефону m-pilet. В Каукси организатор парковки «Ühisteenused AS»

В Алайыэ организатор парковки на сельской площадке - «Peipsirand OÜ».
В Алайыэ билет можно приобрести у организатора парковки.
В Васкнарва организатор парковки - «Ühisteenused AS». Заплатить за парковку
можно купив m-pilet по мобильному телефону, можно приобрести парковочный билет и на домашней странице www.parkimine.ee/#vasknarva-parkla=2511

ЦЕНЫ ЗА ПАРКОВКУ:
Размер оплаты берется из расчета за одно моторное средство в день:
на большой парковке, у палаточного лагеря и на сельской площадке
Алайыэ 3 евро (за исключением автобусов и грузовиков);
за парковку автобусов и грузовиков
10 евро в сутки;
месячный билет
30 евро.

•

-

—

•

—

•

Оплату и право пользования парковкой подтверждают:
действующий парковочный билет;
•

•

•

•

разрешение на парковку;
карта парковки для транспорта людей с недугами;
карта для спасательного и транспорта слежения.

Билет за парковку у

водителя должен храниться до момент выезда с

парковки.
В случае, если парковка не оплачена или просрочено оплаченное время,

официальное лицо, осуществляющее надзор, принимает решение о
назначении штрафа в соответствии с законом о дорожном движении.
Размер штрафа в сутки составляет 30 евро.

PARKLA (Vasknarva küla)
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Marutaud on surmav, kuid 100% ennetatav
Elen Kurvits
Veterinaar- ja Toiduamet
Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba
maa, kuid selle staatuse säilitamiseks on oluline
roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veteri-

ja Toiduamet (VTA) teostab kaks korda
naaraastas metsloomade marutaudivastast

vaktsinee-

rimist, kuid ka koerad ja kassid peavad olema
vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu osakonna-

juhataja Harles Kaup rõhutab, et lemmikloomad peavad olema regulaarselt vaktsineeritud.
„Haiguse ärahoidmiseks
tuleb pöörduda loomaarsti
poole ning lasta vähemalt

kord kahe aasta jooksul kass
või koer marutaudi vastu

vaktsineerida.“ Vaktsiin on kõigile tasuta. „Riik
toetab marutaudivastastvaktsineerimist tagades
volitatud veterinaararstidele vaktsiini ning süstiks vajalikud vahendid ,“ lisas Kaup.
Marutaud on levinud meie naaberriigis,
samuti on sellel aastal marutaudi juhtumeid
olnud Poolas, Rumeenias ja Türgis. Eelmisel
aastal tuvastati juhtum Leedus. „Kuna inimesed reisivad palju, siis võib juhtuda, et haigus

tuuakse kaasa välisriigist.“ Marutaudist tingitud
inimeste surmajuhtumid on suures osas seotud
koerahammustusega. „Käesoleval aastal oli juhNorras, kus suri

tum

oli välisriigis koeralt hammustada
saanud ning tagasi kodumaale naastes diagnoositi
marutõbi,“ selgitas Kaup
marutaudi ohtlikust.

Ida-Viru maakonna volitatud

loomaarst Alutaguse vallas on

Hagbard Räis.Tel 508 4450
e-mail: loomaarst91@gmail.com

noor naine, kes

Detailplaneering

Harles Kaup annab seitse soovitust,

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Smolnitsa

kuidas marutaudi ennetada:
Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt
marutaudi vastu. Tee seda vähemalt üks

küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 649
ning

m2

osa-

see hõlmabTamme tee 2a (12201:001:1157) ja
liselt Kopanka (12201:002:0279) kinnistut. Detail-

•

kord kahe aasta jooksul!

kavandajärve rannaalale. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.
Avalik väljapanek toimub 26.06.–09.07.2019

planeeringu eesmärk on kergliiklustee

Ära lase oma loomi hulkuma!
Väldi kokkupuuteid võõraste kodu-ja
metsloomadega.
Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, isegi kui nad näivad
•

mine ning avaliku juurdepääsu tagamine Peipsi

•

•

Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses (Valla tn 8, Alajõe küla). Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: www.alutagusevald.ee/

sõbralikud.
Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis
teavita sellest loomaarsti.

•

avalikud-valjapanekud.

Kui saad hammustada, pöördu kiiresti
traumapunkti või perearsti poole.
•

Vallavolikogu
Alutaguse
võttis
Pootsiku
vastu

Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.

•

küla

Törzapi

guala

tee

detailplaneeringu. Planeerin-

hõlmabosaliselt Pootsiku küla Alajõe mets21

(22401:003:0800)

katastriüksust. Planee-

suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on Törzapi tee ehitamine ja
kond

ringuala

truubi rajamine Imatu oja ehituskeeluvööndisse

Bussiliin nr 113
JÕHVI IISAKU TUDULINNA AVINURME
-

-

ning

-

-

ehituskeeluvööndi vähendamine. Avalik

toimub 26.06.–25.07.2019 Alutaguse
Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Plavälja panek

ULVI

SÕIDUPLAAN

neeringumaterjalidega

saab tutvuda:

www. alu-

tagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Kehtib alates: 17.06.2019
Liiklus toimub: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ja laupäev
Liini teenindab: Lüganuse HVM OÜ
Väljumise
kellaaeg
EKNL

Liini
pikkus

Peatuste
vahemaa

Peatuste
vahemaa

Peatuse nimi

Liini
pikkus

TR

12:20 12:20
12:25 12:25
12:30 12:30

0,0

0,0

JÕHVI

0,0

4,7

84,6

74,0

5,2

79,9

69,3

1,6

74,7

64,1

Väljumise
kellaaeg

Teated

TR

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019

EKNL

17:00 17:00
16:54 16:54
16:51 16:51

11,2

11,2

1,5

ILMAJAAMA
JÕETAGUSE
KALINA

1,6

73,1

62,5

12,8

12,8

1,7

PAGARI

1,1

71,5

60,9

13,9

13,9

1,1

1,2

70,4

59,8

15,1

15,1

1,2

2,4

69,3

58,7

17,5

17,5

2,4

1,5

66,9

56,3

18,9

18,9

1,5

1,2

65,4

54,8

20,2

20,2

1,2

1,5

64,2

53,6

21,7

21,7

1,5

MAJAKA
ATSALAMA
KOLTSINA
UHE
AUNAPUU
ESTONIA KAEVANDUS

1,3

62,7

52,0

16:49
16:48
16:47
16:45
16:43
16:42
16:41

23,0

23,0

1,3

VÄIKE-PUNGERJA

1,1

61,3

50,7

16:40 16:40

12:49
12:51
12:53
12:54
12:57s

24,2

24,2

1,1

SÕRUMÄE

2,3

60,2

49,6

26,4

26,4

2,3

JÕUGA

2,0

58,0

47,3

28,4

28,4

1,9

TAMMETAGUSE

1,3

56,0

45,4

29,7

29,7

1,3

TÄRIVERE

3,0

54,7

44,0

16:38
16:36
16:34
16:33

13:00v 13:00v

32,7

32,7

3,0

IISAKU

1,7

51,7

41,1

16:30 16:30

13:02 13:02

34,4

34,4

1,7

KASEVÄLJA

1,1

50,0

39,4

16:27 16:27

13:03
13:05
13:09
13:13
13:16
13:20
13:22

35,5

35,5

1,1

48,9

38,2

37,6

2,1

4,3

46,8

36,2

41,9

41,9

4,3

4,4

42,5

31,9

46,4

46,4

4,5

ALLIKU
SÄLLIKU
REISKA
KAUSKI

2,1

37,6

3,8

38,0

27,4

50,1

50,1

3,7

RANNAPUNGERJA

3,6

34,2

23,6

53,8

53,8

3,7

3,0

30,6

19,9

56,7

56,7

2,9

0,9

27,6

17,0

13:23 13:23

57,6

57,6

0,9

LEMMAKU
ROOTSI
SILLA

1,2

26,7

16,1

15:56 15:56

13:25
13:26
13:28
13:30
13:32
13:34
13:37

13:25
13:26
13:28
13:30
13:32
13:34
13:37

58,9

58,9

1,3

TUDULINNA

1,0

25,5

14,9

59,8

59,8

1,0

24,5

13,9

63,1

3,3

LINNAMÄE
METSAKÜLA

3,2

63,1

0,8

21,3

10,6

63,9

63,9

0,7

VÄLJA

1,5

20,5

9,9

65,3

65,3

1,5

2,3

19,0

8,4

67,6

67,6

2,3

2,6

16,8

6,1

70,3

70,3

2,6

13:39 13:39

71,6

71,6

1,3

13:41 13:41s
13:50v
13:52
13:55
13:57
14:00

73,7

73,7

2,1

12:32 12:32
12:34
12:35
12:38
12:40
12:42
12:43
12:44

12:34
12:35
12:38
12:40
12:42
12:43
12:44

12:45 12:45
12:49
12:51
12:53
12:54
12:57s

13:03
13:05
13:09
13:13
13:16
13:20
13:22

14:03

4,5

4,5

4,5

9,6

9,6

5,2

76,2

2,5

78,9

2,7

80,7

1,8

82,1

1,4

84,3

2,2

PIKATI
ÄNNIKSAARE
LOHSUU RIST
MÄESTMA
AVINURME
PÄRNIKU
LEPIKSAARE
ADRAKU
SOO
ULVI

16:50 16:50

16:25
16:23
16:17
16:10
16:04
15:59
15:58

16:49
16:48
16:47
16:45
16:43
16:42
16:41
16:38
16:36
16:34
16:33

16:25
16:23
16:17
16:10
16:04
15:59
15:58

1,4

14,1

3,5

15:54
15:53
15:52
15:50
15:48
15:46
15:43

2,1

12,8

2,1

15:42 15:42

2,5

10,6

0,0

14:23s

1,8

5,4

1,4

3,6

2,2

2,2

15:40v
14:20
14:17
14:15
14:12

0,0

0,0

14:10

2,7

8,1

15:54
15:53
15:52
15:50
15:48
15:46
15:43
15:40

Reisijate olemasolul peatumine kõikides maakonna bussipeatustes
Liin ei ole käigus riigipühadel
EKNL - esmaspäev, kolmapäev, neljapäeva ja laupäev
- teisipäev ja reede
TR
Märkused:

EELK surnuaiapühade

toimumise ajad
Alutaguse vallas:

otsusega nr 183 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05.
augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivis-

tiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu

DIGIREGISTRATUURIST

Kesktee kruntide hoonestusalade asukohtade

osas. Hoonestusalade asukohtade kehtetuks

Ida-Viru

Keskhaigla eriarstiaegu
saab broneerida üleriigilise digiregistratuuri kaudu

tunnistamise vajadus tulenes sellest, et detail-

planeeringuga on määratud kõikidele kruntidele
ebamõistlikult väikesed hoonestusalad. Peale

detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist

Alates 4. juunist on patsientidel võimalik Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) eriarstide
aegu reserveerida, tühistada ja muuta
üleriigilise digiregistratuuri kaudu.
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) hallatavasse patsiendiinfoportaali www.digilugu.ee on üles
laetud meie eriarstide ja iseseisvaid
vastuvõtte teostavate õdede ajakavad
alates 28. juunist tavapäraselt kuni neli
kuud ette.

jäävad ülejäänud detailplaneeringuga määratud

ehitustingimused kehtima ja detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detail-

planeeringu terviklahenduse elluviimist kehtima
jäävas osas.
Vallavolikogu
Alutaguse
tunnistas
mai
30.
2019

otsusega

Iisaku Vallavolikogu
19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud
Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee
12 krundi hoonestusalade asukohtade osas.
Kehtetuks tunnistamise aluseks on maaomaniku

et

üleriigilise

detailplaneeringu

osaliselt

planeeringu

koostamise ajal krunti läbiv

elektriõhuliin, mille kaitsevöönd seadis piirangud
hoonestusalade määramisele, on praeguseks

„Ida-Viru Kesk haigla liitus HEDA/
ESTER3 tarkvara kasutavatest haiglatest üleriigilise digiregistratuuriga
esimesena, mis tähendas suurt lisatööd meie IT-teenistusele, arendajate
meeskonnale Igor Bossenkojuhtimisel
juhatuse
vedavale
esimees
IVKH
TEHIK-le",
ja kogu projekti
tuuri sisulist käivitumist. Ta lisas: „Kuigi
patsiendid eelistasid erinevatel põhjustel külastada enda elukohajärgset
eriarsti, siis need, kes saavad ja sooviBakler

kehtetuks

kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb sellest,

digiregistratuuriga Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2019. aasta alguses.

kommenteeris

184

avaldus ning

Esimesena alustas tööd üleriigilise

Tarmo

nr

hetkeks likvideeritud. Detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine Kala tee 12
krundi hoonestusala asukohtade osas ei takista
detailplaneeringu

planeeringu

terviklahenduse elluviimist

kehtima jäävas

osas.

digiregistra-

1. juulist muutub Eestis surma
registreerimise kord

arsti valida elukohast sõltumata,
saavad nüüd digiregistratuuri vahenvad

Alates 01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise
kord tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab
surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt,
edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning
surm registreeritakse automaatselt.

dusel valida ka meie mitme asukoha

-

vahel.“

Meie hulgast lahkus
30.
7.
14.
20.

juuni
juuli
juuli
juuli

kell
kell
kell
kell

12 Iisaku kalmistul
12 Illuka kalmistul
12 Tudulinna kalmistul
12 Mäetaguse kalmistu

Madise talu peremees

Tiit Toommägi
Avaldame kaastunnet
lähedastele
Lemmaku küla rahvas

VALENTIN EPINATJEV
Mälestame

lahkunuid

SERGEY APANCHONEK

TIIT TOOMMÄGI

NAIMA KRUUSALU

HILJA AVEL

12

JUUNI 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Mäetaguse XXIV mõisapäev
„Ikka armas“
11.00 „Lotte ja kadunud lohed“ multi~ilmihommik (rahvamaja)
12.00 Mõisajooks 1542 m ja tillujooks ca 200 m (staadion)
13.00 Kiikla rahvamaja näiteringi etendus „Nukatuka metsarahvas“ (rahvamaja)
13.30 Sõbralik jalgpallimatš „Võim versus rahvas“ (staadion)

GERMAN PUGATŠOV

MEERI RAJA,
MILANA ROŽKINA,
BRITA BANAHH,
LUCAS VALDRE

14.00 Kolme põrsakese teadusteater (mõisaõu)
14.00 Mõisabingo, pileti maksumus 1€, peaauhinnaks kinkepakett „Avasta Alutagust“ (mõisakohvik)
15.00 Mäetaguse mõisapäeva avakontsert, esinevad Alutaguse valla kollektiivid (mõisaõu)
17.00 Mõisakontsert 7 linna muusika festivali raames „Edith Piaf ja II maailmasõda“
Rebecca Kontus (vokaal), Tiit Kalluste (akordion), Joel Remmel (klaver), Taavo Remmel (kontrabass),
Üllar Saaremäe. Hõrk prantsuse õhtu-Edith Pia~i laulud ja katkendid Remarque’i „Trium~ikaarest“ viivad
publiku teise maailmasõja aegsesse Pariisi (mõisa saal)
18.20Alutaguse mäng, mängu juhib Gaute Kivistik, mõõtu võtavad tuntud Alutaguslased (mõisaõu)
19.00 Stig Rästa ja Victor Crone akustiline kontsert populaarsematest Eurovisooni lugudest läbi aegade

Õnnitleme

sünnipäevalapsi
MEETA MATT
MILLA LUHAMÄE
OTTILIE KIVIMÄGI
LAINE VAHTRA
KALEV JÕGI
ELVI PÕLDOJA
ZINAIDA TROYNICH
JELENA RÕBAKOVA

100
95
93
90
89
89
88
86

(mõisaõu)

20.00 Kuusalu rahvateatri etendus „Armastus, pulm ja abielu“ (rahvamaja)
21.30-00.00 Mõisaõue tantsuõhtu ansambliga Justament (mõisaõu)
21.30-23.00 Öökino „Appi, ma kahandasin oma vanemad“ (rahvamaja)
00.00 Ilutulestik (mõisa esine väljak)

20. juulil

Lisaks on avatud erinevad atraktsioonid, batuudid lastele, Angry birdsi elusuuruses mäng, minifarmi atraktsioon.
Võimalus on külastada miniloomaaeda ning tutvuda sealsete loomadega,
avatud kohalike käsitöömeistrite tööde väljanäitus ja müük.

HANS-EDUARD ROSENFELDT

86
86
86
85
85
85
85
ALEKSANDRA PLISTKINA 85
84
MAIE KASEMA
MARIA PIIRITS
84
EVE SULUMETS
84
84
MILVI RAJAMETS
84
LIIDIA KILK
TIIU SUDER
83
AGO KASEMA
83
83
NINA STRELKOVA
83
VALENTINA IVANOVA
82
ANNA KALLE
JAAN SURVA
82
82
VALLI SASS
82
ZINAIDA EVSEEVA
EILI KONSA
81
PEETER KURG
81
JÜRI KUUSK
81
MARGE BOGDANOVITŠ
81
81
LEIDA KILP
VILLU BLUM
80
LJUDMILA VALDMAA
80
VÄINO KARLSON
75
75
EHA KÜÜSMAA
75
ENDEL TÕNTSU
NIKOLAI IVANOVSKI
70
KONSTANTIN MOTŠJONOV
70
KOIDU SIMSON
70
70
AILI KARP
SILVIA MURU
70
JAAN KOOVIT
KOIDULA KASK
HARRI HINDREUS
JANINA DISKO
HILDA MERIRAND
VILMA LEHTLA

Kell

15-17 avatud Kolme põrsakese teadutöötuba. Avatud jäägrimuuseum,kus on võimalus tutvuda näitusega
„Karu aastaring“ ning Eestis elavate metsloomade topiste ja

Mõisaruumide uksed on valla kõigile! Kauplema on oodatud käsitöömeistrid ja talutoodete pakkujad. Viinaaida
ees avatud mõisapuhvet ning mõisa teisel korruse mõisapreili kohvik. Lisaks pakub maitsvaid ja tervislikke roogi
Mäetaguse Mõisahotelli restoran. Päeva juhib Gaute Kivistik. Lisainfo www.alutagusevald.ee/kalender või telefonidel

3366963/58859979

Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas vajadusel muudatusi.

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIK ALENDER
21. juunil kell 21
Pagari seltsimaja ümbrus ja tõllakuur
Suve alguse tantsuõhtu
Meeleolu loovad üllatusesinejad, avatud
•

ansam-

kodukohvik, tantsuks mängib
bel AAAK koosseisus Aivar Talistu, Aivar
Surva, Aivo Padda, Kalle Terep.

22. juunil kell 20 Kuremäe jaaniõhtu
Esineb ansambel Melodymix, õhtujuht
Priit Pikhoff, avatud puhvet, lastele

•

mängud.
23. juunil Võidupüha tähistamine
Kell 18.30 pärgade panek Mäetaguse
kalmistul
Kell 18.00 pärgade panek Pagari
tuskivi juures
Kell 9.00 pärgade panek Tudulinna
mistul oleva vabadussõja mälestussamba

•

Tantsuks mängib ansambel Vanaviisi.
Õhtut juhib Margus Grosnõi. Esinevad
Alutaguse valla isetegevuskollektiivid.
23. juunil kell 20 Alajõe külaplatsil

Jaaniõhtu
Üles astuvad solist Oleg Tsõvarev,

tantsu-

kollektiiv Splash, DJ Dimitri Klink, õhtujuht Natalja Anikina.

25. juunil Laulu-ja tantsupeo tule
liikumine Alutaguse vallas

•

26.–30. juunil VI Peipsimaa rahvusvahelise orelifestivali kontserdid
taguse vallas
Peipsimaa orelifestival paneb Peipsiäärsete kirikute orelid hüüdma. Viie päeva
jooksul toimub Illukast Räpinani üheksa
kontserti. Esinejaid jätkub nii kodusest
Eestist kui põhjamaadest. Kontserdid
tasuta, annetusi saab teha kohalikele
kirikutele orelite korras hoidmise heaks.
•

Alu-

artsarauto@gmail.com

KUULUTUSED

26.06 kell 19 Illuka kirikus Kira Lankinen

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

29.06 kell 19 Iisaku kirik Oreliduo
Irina Lampén & Jaana Jokimies (Kotka,

(Västerås, Rootsi)

info@est-land.ee

Soome)

Lisainfo ja teised kontserdid:
Elke Unt, tel 56653136 või
w w w. k u l t u u r . i n f o / s y n d m u s/

Ostan sõidukeid ja kaubikuid,
võib remonti vajada! Tel 5309 2650

vi-peipsimaa-orelifestival/

VALLA LEHT

•

Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus
Tartu mnt 56, 41101

Iisaku alevik,

Alutaguse vald, Ida-Virumaa
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385,
toimetus@alutagusevald.ee
Trükk: TrükikodaTrükis AS, tiraaž: 2022

1. juulilVabadussõja kangelase Rein-

hold Sabolotnõi mälestuspäev Iisakus

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

rahva-

14.00 Koosviibimine Tudulinna
majas, külla tuleb Ervin Lillepea, meeleolu loovad Lea Tali ja Rabaroosid, vaba
mikrofon, kringlid küpsetab Kaja Leeben,
võib tulla ka oma moonakotiga. Olete
kõik väga oodatud.

8.–9. juulil Peipsi Järvefestival

•

11-20

Rannapungerja

•

4. augustil kell 14 Iisaku lauluväljakul

kontsert
Esinevad isetegevuslased Raplamaalt
Raikküla Kultuurikeskusest folkloorirühm
Ristik ja seeniortantsutrupp Raudrohi,
üles astub ka kapell KIMP

Ida-Virumaalt.

7.-9. augustil Alajõel
Rannanoortekeskus
•

Buss viib noored randa ja toob õhtuks
tagasi. Lisainfo Alutaguse valla
keskuste noorsootöötajatelt.

noorte-

9. augustil kell 20 Kauksi rannas
Kauksi rannapidu koos ansambliga
Swingers. Tasuta
•

Pärnaõue aia suveüritused on pühendatud Rannapungerja küla 485. aastapäevale. Pakume meeleolukat ajaveetmise
võimalust ja loomulikult ei puudu
õuelt ka rikkalik toitlustamine. Road valmivad kohalikust toorainest. Kavas on
nevad tegevusedja võistlused: Jahiaida
ja näituse "JAHT on meie kirg, hobi ja
armastus" avamine, miniviktoriin lastele,
mullitamise ja paberlennukite võistlus,
lugusid loomadest. Muusikalise meeleolu
eest vastutab Valter Parve. Õhtu lõppeb
ühislaulmisega elava tule saatel. Lisaks
võistlustele on lastele olemas ka batuut
ja kiikla. Saab teha tutvust tšintšiljadega,
keda on võimalik ka koduloomaks kaasa
võtta. Päevi juhib Holger Migur. Lisainfo:
Pille Põld, 5101303 või www.facebook.
com/ParnaPereresto/

Pärnaeri-

10. augustil kell 11 Kiikla rahvamaja
ümbruses Kiikla kiigepäev
12.00 Karupoja jooks: tillujooks ja 1 km
jooks või kõndimine
13.00 kiiking, iidsed viskevõistlused
14.00 rahvatantsijad Lätist Sarkani rahvamajast ja Kiikla Kiigelind
•

15.00 Kiikla rammumehe võistlus
17.00 Eesti-Läti mälumäng
18.00 õhtune trepikontsert ansambliga
Kondivalu, päevaloos, külakama ja maa-

daami pirukas piparmünditeega.
Lastele mängude programm ja
lingud. Meisterdamisala, batuut, grill ja
kohvik. Päeva juhib Ago Gaškov.

näomaa-

12. augustil Rahvusvahelise noortepäeva tähistamine
•

• 25. juulil kell 19 Illuka mõisa hoov
Piip ja Tuut lähevad kosja.
Pilet 13.50 €, perepilet 45.50 €, müügil

Piletilevis

Lisainfo Alutaguse valla noortekeskuste

noorsootöötajatelt.
17. augustil kell 13 Puhatu külaplatsil
Puhatu külapäev
•

24. juulil kell 20 Tudulinna kultuurimajas Indrek Taalmaa monoetendus
„onu Heinari lood“
Pilet 5 € müügil kohapeal. Lisainfo: www.
pakmty.ee
•

26.–27.

•
juulil Tuletorni kontser t
Rannapungerjal
Päevapilet 14 € ja kahe päeva pilet 22 €
on müügil Piletilevis ja kohapeal. Lapsed
14.a k.a. tasuta.

Lisainfo: tuletornikontsert.ee
Kultuurikalendris on võimalikud
muudatused, palun jälgige reklaame!
Täpsem info valla kodulehel

Programm iga päev kell 17-22.

www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus 336 6963 / 588 59979

Lisainfo: www.peipsifestival.ee

huvikeskus@alutagusevald.ee

•

valmis-

Peaesineja kell 18 Väikeste Lõõtspillide
Ühing, õhtu lõpetab disko.

• 20. juuli kell
ja 21. juuli kell
11-17 Pärnaõue Avatud Talude Päev

•

3. augustil kell 14 Alajõe külaplatsil
II Peipsi külade päev, Katasse küla 600.
aastapäev, Rannapungerja küla 485.
aastapäev, Rääbisejooks, šašlõki
tamise konkurss, lasteprogramm, küla•

lisesineja rahvateater Vega Tallinnast.
14. juulil Tudulinnas
III Tudulinna päev
12.00 Kalmistupüha
•

juures
Kell 10.00 Pärgade panek Iisaku Vabadussõja monumendi juures

23. juunil kell 20 Iisaku lauluväljakul
Alutaguse valla jaaniõhtu

Tartu mnt 41a, Iisaku
Alutaguse vald
Tel +372 5650 3379

akustiline kontsert Taavi Immato ja
Janek Harik. Pilet 5 € müügil kohapeal.
Lisainfo: www.pakmty.ee

20. juulil Mäetaguse mõisas ja mõisapargis Mäetaguse XXIV mõisapäev
„Ikka armas"

Mälestustseremooniatel osaleb Kaitseliit.

ARTSAR AUTO OÜ
»rehvivahetus
»sõidukite hooldus
ja remont
»varuosade müük
»kaubaveo-ja
puksiiriteenused 24/7
»käivitus abi

• 11. juulil kell 20 Pagari tõllakuuris
Alutaguse avastusretkede Shanoni

mäleskal-

•

ALUTAGUSE

tegevusjälgedega.

18. augustil Alutaguse valla mõisakohvikute päev
Kogu päeva jooksul on avatud Alutaguse
vallas erinevad mõisakohvikud koos
põneva programmiga Illukal, Kiiklas,
Iisakus, Mäetagusel ja Pagaril, kohvikud
avatud igal pool 3 tundi. Loosid, erinevad
•

üllatused.

10.00 Illuka mõisapargi kohvik
13.00 Kiikla mõisapargi perekohvik
15.00 Iisaku kadunud mõisa kohvik
18.00 Mäetaguse mõisapargi kohvik
20.00 Pagari mõisapargi öökohvik
28. augustil Kurtna noortekeskuses
Suvelõpupidu (13+ ööbimisega üritus)
Lisainfo Alutaguse valla noortekeskuste
•

noorsootöötajatelt.

