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Mäetaguse mõisaõuel esines Naised köögis.

Iisaku kadunud mõisa kohviku Brassicali kontsert.

Kohvikutepäev mõisastiilis
eelmiste ajastute stiili, mõnusat varju pakkuvad pargid miljöö, mida nautida ja miks mit e
koos hea toiduga.
Mõisaromantikastkantud kohad mõjusid
augustipäikeses vägagi kohviklikena. Märgates,
kuidas korraldajad on avamisaegadega mänginud, kangastus kohe silme ete pilt uhkest
kalessist, millega suksusammul mõisast mõisa
liikuda. Seekord veel ühtegi hoburakendit ei
märganud, aga neid külastajaid, kes kogu päeva
kaasa tegid, leidus mitmeid.
Kokkamine on kunst. Me teeme seda kõik
ja iga päev. Mõni meist ainult kritseldab ja
saab ka kõhu täis, teine laob lõuendile (loe:
taldrikule) värve ja pakub nauditava elamuse
–

Signe Roost

toimetaja
Kohvikutepäevad on mõne viimase aasta teema
olnudküll iga nurga alt, sest inimesed armastavad suvisel ajal head toitu mõnusas seltskonnas ning just nende jaoks loodud atmosfääris.
Mõisakohvikute päev, mis 18. augustil teoks
sai, on uus formaat selles žanris, mis igal pool
sündida ei saa. Alutaguse vallas saab. Mõnikord
tundub see kunagine uhkus ülalpidamiskulude
tõt u pigem nuhtlus olema, aga teisest küljest
oleme ajaloolt kaasa saanud mõisaarhitektuuri,

teistelegi. Looklevad järjekorrad kohvikulettide taga olid tunnustuseks meie toitlustajate
oskusele seda kunsti luua.
Kirsiks tordil olid muusikud, sest mis on

Kiikla mõisakohvik, esineb Laikrete perebänd.

üks kohvik ilma elava muusikata! Noorteduo
Heidi Hirtentreu ja Peeter Priks, armas muusikutepaar Eeva ja Villu Talsi, alati helge Laikrete
perebänd, vaskselt särav Brassical, elust enesest
jutustavad Naised Köögis, rahvalik Tiia Paist.
Pagari tõllakuuris toodi Iisaku näiteringi poolt
lavale etendus „Püha läte“. Kes jaksas sellekõik
endast läbi lasta, on küll jõuludeni laetud.
Mõisakohvikute päev Alutaguse moodi sai
päikselise, musikaalse ja rahvarohke alguse. Kas
uuel suvel uuesti?

Pagari mõisa öökohvik.

MÄETAGUSE

PÕHIKOOLI
esimese koolipäeva

aktus toimub
2. septembril
kell 9
kooli aulas.
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

Hajaasustuse programmi toetuste saajad

Lisainfo:
Alutaguse Vallavalitsus:
Piret Anvelt tel 33 66923, 5886 6864
piret.anvelt@alutagusevald.ee

Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 18.07.2019. a korraldusega nr 338„Hajaasustuse programmi veevarustussüsteemide
valdkonna taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine“rahuldati järgmiste isikute taotlused:
1. Toetuse saaja: Kaido Kurg
Projekti nimetus: Roosimäe talu Tudulinna

5. Toetuse saaja: Rain Kiigemägi
Projekti nimetus: Metsküla Karu talu vee-

veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus: 1 172,71 eurot,
sh riigipoolne toetus: 5 86,35 eurot.
KOV toetus: 586,36 eurot.
Toetuse omaf nantseering 577,60 eurot.

varustussüsteemide ehitus

9. Toetuse saaja: Olev Karp
Projekti nimetus: Lepiku majapidamisse
Vaikla külas puurkaevu rajamine

Toetuse suurus: 3 118,39 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 559,19 eurot.
KOV toetus: 1 559,20 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 535,92 eurot.

Toetuse suurus: 2 030,10 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 015,05 eurot.
KOV toetus: 1 015,05 eurot
Toetuse omaf nantseering 999,90 eurot.

6. Toetuse saaja: Natalia Semjonova

Projekti nimetus: Veesüsteemi rajamine,
joogivee kvaliteedi parandamine
Toetuse suurus: 3 543,69 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 771,85 eurot.

10. Toetuse saaja: Helve Säär
Projekti nimetus: Sääre Kuru küla puurkaevu ja veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus 2 255,22 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 127,61 eurot.

KOV toetus: 607,34 eurot
Toetuse omaf nantseering 598,27 eurot.

KOV toetus: 1 771,84 eurot.
Toetuse omaf nantseering 2 376,62 eurot.

KOV toetus: 1 127,61 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 110,78 eurot.

3. Toetuse saaja: Ljudmila Moorus
Projekti nimetus: Oru maaüksus veef ltri
paigaldamine
Toetuse suurus: 674,69 eurot,
sh riigipoolne toetus: 337,34 eurot.
KOV toetus: 337,35 eurot.
Toetuse omaf nantseering 332,31 eurot.

7. Toetuse saaja: Mario Reiman
Projekti nimetus: Jagora talu puurkaevu
projekt
Toetuse suurus: 2765,76 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 382,88 eurot.
KOV toetus: 1 382,88 eurot
Toetuse omafnantseering 1 362,24 eurot.

11.Toetuse saaja: Mart Karus
Projekti nimetus: Lõpe küla Uue-Lõpe

4. Toetuse saaja:Tamara Brešenkova
Projekti nimetus: Ülase Kuningaküla küla
veevarustus
Toetuse suurus: 1 605,32 eurot,
sh riigipoolne toetus: 802,66 eurot.
KOV toetus: 802,66 eurot.
Toetuse omaf nantseering 790,68 eurot.

8. Toetuse saaja:

2. Toetuse saaja: Igor Jakovlev
Projekti nimetus: Julia kinnistule
puhastusseadme paigaldamine
Toetuse suurus: 1 214,68 eurot,
sh riigipoolne toetus: 607,34 eurot.

vee-

Maire-MalleTaar

Projekti nimetus: Munamäe kinnistule veevarustussüsteemi rajamine
Toetuse suurus: 3 220,02 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 610,01 eurot.
KOV toetus: 1 610,01 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 585,98 eurot.

veevarustus
Toetuse suurus 2 930,58 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 465,29 eurot.
KOV toetus: 1 465,29 eurot.
Toetuse omafnantseering 1443,42 eurot.

12.Toetuse saaja: Sven Käiss
Projekti nimetus: Puurkaevu rajamine Kopli
kinnistule Kauksi külas
Toetuse suurus 3360,72 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 680,36 eurot.
KOV toetus: 1 680,36 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1655,28 eurot.

13. Toetuse saaja: Maie Juuse

Projekti nimetus:Tammetaguse küla Suur-

välja veevarustussüsteem
Toetuse suurus 2 938,62 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 469,31 eurot.
KOV toetus: 1 469,31 eurot.
Toetuse omafnantseering 1 447,38 eurot.
14. Toetuse saaja: Silja Veskus
Projekti nimetus: Lemmaku küla Kaseoja
kinnistule puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 3 240,12 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 620,06 eurot.
KOV toetus: 1 620,06 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 595,88 eurot.

15. Toetuse saaja: Margus Rajas
Projekti nimetus: Kõrtsi, Sälliku küla - Puurkaevu ja veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus 3 111,48 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 555,74 eurot
KOV toetus: 1 555,74 eurot
Toetuse omaf nantseering 1 532,52 eurot.

17. Toetuse saaja: Georgi Kuzenin
Projekti nimetus: Kanarbiku 11, Alajõe
puurkaevu rajamine ja joogivee torustiku
rajamine
Toetuse suurus 3 039,12 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 519,56 eurot
KOV toetus: 1 519,56 eurot
Toetuse omaf nantseering 1 496,88 eurot.
18. Toetuse saaja: Alexey Lukiyanov
Projekti nimetus: Lääne mü Permiskülas
veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus 2 988,20 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 494,10 eurot.
KOV toetus: 1 494,10 eurot.
Toetuse omafnantseering 1 471,80 eurot.
19. Toetuse saaja: Indrek Juuse
Projekti nimetus: Udujõe kinnistule
rustussüsteemi rajamine
Toetuse suurus 3 485,34 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 742,67 eurot.

veeva-

KOV toetus: 1 742,67 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 716,66 eurot.

16.Toetuse saaja: IlmoVirumäe
Projekti nimetus: Pillapalu, Vaikla küla veevarustussüsteemi rajamine
Toetuse suurus 3 279,52 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 639,76 eurot.
KOV toetus: 1 639,76 eurot.
Toetuse omafnantseering 1 615,28 eurot.

20. Toetuse saaja: Leonid Aleksejev
Projekti nimetus: Kivimäe veetorustiku
rajamine
Toetuse suurus: 683,40 eurot,
sh riigipoolne toetus: 341,70 eurot.
KOV toetus: 341,70 eurot.
Toetuse omafnantseering 336,60 eurot.

Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 18.07.2019. a korraldusega nr 339„Hajaasustuse programmi kanalisatsioonisüsteemide
valdkonna taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine“ rahuldati järgmiste isikute taotlused:
1. Toetuse saaja: Kulla Kivi
Projekti nimetus: Keskküla mü Varesmetsa
külas kanalisatsiooni rajamine
Toetuse suurus: 2 050,20 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 025,10 eurot.

8. Toetuse saaja: Mille Rull
Projekti nimetus: Jalaka mü Ereda küla
lisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 3698,40 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1849,20 eurot.

KOV toetus: 1 025,10 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 009,80 eurot.

KOV toetus: 1 849,20 eurot
Toetuse omaf nantseering 1821,60 eurot.

2. Toetuse saaja: Marju Kiiver
Projekti nimetus: Tali kinnistule kanalisat-

9. Toetuse saaja: Raul Orgla
Projekti nimetus: Künka talu septikusüsteemi paigaldamine koos imbväljakuga
Toetuse suurus 1 969,80 eurot,
sh riigipoolne toetus: 984,90 eurot.
KOV toetus: 984,90 eurot.
Toetuse omaf nantseering 970,20 eurot.

sioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus: 4 120,50 eurot,
sh riigipoolne toetus: 2 060,25 eurot.
KOV toetus: 2 060,25 eurot.
Toetuse omaf nantseering 2029,50 eurot.

3. Toetuse saaja: Meelis Reest
Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi

kana-

22. Toetuse saaja: Diina Uustal
Projekti nimetus: Veskimäe Vasavere küla
biopuhasti rajamine
Toetuse suurus 2 942,64 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 471,32 eurot.
KOV toetus: 1 471,32 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 449,36 eurot.

29. Toetuse saaja: Andres Kruut
Projekti nimetus: Haavakivi elamu kanalisatsiooni rajamine
Toetuse suurus 2 766,54 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 383,27 eurot.
KOV toetus: 1 383,27 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 362,63 eurot.
30. Toetuse saaja: Tamara Brešenkova
Projekti nimetus: Ülase Kuningaküla küla

süsteemi ehitus
Toetuse suurus 1 961,76eurot,
sh riigipoolne toetus: 980,88 eurot.
KOV toetus: 980,88 eurot.
Toetuse omafnantseering 966,24 eurot.

23. Toetuse saaja: Maie Juuse
Projekti nimetus:Tammetaguse küla Suurvälja kanalisatsioonisüsteem
Toetuse suurus 2 070,30 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 035,15 eurot.
KOV toetus: 1 035,15 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 019,70 eurot.

31. Toetuse saaja: Sergei Timtšuk
Projekti nimetus: Katarina talu,Tudulinna,
Alutaguse vald kanalisatsioon

15. Toetuse saaja: Ave Lohu

Projekti nimetus: Oja talu kanalisatsiooni
rekonstrueerimine
Toetuse suurus 3 039,12 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 519,56 eurot.
KOV toetus: 1 519,56 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 496,88 eurot.

16. Toetuse saaja: Vello Veit
Projekti nimetus: Kuke talu kanalisatsiooni-

17. Toetuse saaja: Alvin Valgemäe
Projekti nimetus: Atsalama küla Pahka kin-

24. Toetuse saaja: Leonid Aleksejev
Projekti nimetus: Kivimäe kanalisatsiooni

ehitamine Mäeveeru kinnistul
Toetuse suurus: 3 103,44 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 551,72 eurot
KOV toetus: 1 551,72 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 528,56 eurot.

10.Toetuse saaja: Natalia Semjonova
Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi
rajamine
Toetuse suurus 2 956,31 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 478,15 eurot.
KOV toetus: 1 478,16 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 456,09 eurot.

nistule kanalisatsiooni ehitus
Toetuse suurus 2 997,16 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 498,58 eurot.
KOV toetus: 1 498,58 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 476,22 eurot.

rajamine
Toetuse suurus 2 090,40 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 045,20 eurot.
KOV toetus: 1 045,20 eurot.
Toetuse omafnantseering 1 029,60 eurot.

4. Toetuse saaja: Dmitri Demidenko
Projekti nimetus: Vahesaare kinnistule Ereda
külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus: 2 050,20 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 025,10 eurot.
KOV toetus: 1 025,10 eurot

11.Toetuse saaja: Natalia Voropaeva
Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi
rajamine Muru kinnistule
Toetuse suurus 3 698,40 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 849,20 eurot.
KOV toetus: 1 849,20 eurot.

18. Toetuse saaja:Virge Palm
Projekti nimetus: Otsa kinnistule
siooni rajamine
Toetuse suurus 2 351,70 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 175,85 eurot.
KOV toetus: 1 175,85 eurot.

25. Toetuse saaja: Olga Ignatovets

Toetuse omaf nantseering 1 009,80 eurot.

Toetuse omaf nantseering 1 821,60 eurot.

Toetuse omaf nantseering 1 158,30 eurot.

5. Toetuse saaja: Aivar Kirs
Projekti nimetus: Kirsi talu Võrnu küla kana-

12.Toetuse saaja: Anna Andrejeva
Projekti nimetus: Kraavitaguse kinnistu

19. Toetuse saaja: Maksim Ivanov
Projekti nimetus: Paemurru kinnistu kana-

lisatsiooni rajamine

Jaama külas kanalisatsioonisüsteemi

lisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 4006,60 eurot,

rajamine
Toetuse suurus 2 201,35 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 100,67 eurot.
KOV toetus: 1 100,68 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1084,25 eurot.

Toetuse suurus 5 648,10 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 003,30 eurot.
KOV toetus: 2 003,30 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 973,40 eurot.
6. Toetuse saaja: Maria Minhof

Projekti nimetus: Maria talu kanalisatsioo-

nisüsteemi ehitamine
Toetuse suurus: 3 354,29 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 677,14 eurot.
KOV toetus: 1 677,15 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 652,11 eurot.

7. Toetuse saaja: Rain Kiigemägi
Projekti nimetus: Metsküla Karu tālu kanalisatsioonisüsteemi ehitus
Toetuse suurus 3 381,61 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 690,80 eurot.
KOV toetus: 1 690,81 eurot.
Toetuse omaf nantseering 2 024,39 eurot.

kanalisat-

sh riigipoolne toetus: 2 824,05 eurot.
KOV toetus: 2 824,05 eurot.
Toetuse omaf nantseering 2 781,90 eurot.
20. Toetuse saaja: Helve Säär

13.Toetuse saaja: Nikolai Malm
Projekti nimetus: Maripuu mü Võrnu külas
kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 2 090,40 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 045,20 eurot.
KOV toetus: 1 045,20 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 029,60 eurot.

14.Toetuse saaja: Maire-MalleTaar
Projekti nimetus: Munamäe kinnistule
lisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 2 454,61 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 227,30 eurot.
KOV toetus: 1 227,31 eurot.

kana-

Projekti nimetus: Sääre Kuru küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 1 924,78 eurot,
sh riigipoolne toetus: 962,39 eurot
KOV toetus: 962,39 eurot
Toetuse omaf nantseering 948,02 eurot.

21. Toetuse saaja: Katrin Männiste
Projekti nimetus: Kronka mü Atsalama küla

kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 3 758,70 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 879,35 eurot
KOV toetus: 1 879,35 eurot
Toetuse omafnantseering 1 851,30 eurot.

Projekti nimetus: Mokka, Rausvere küla
kanalisatsioonisüsteemid
Toetuse suurus 3 738,60 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 869,30 eurot
KOV toetus: 1 869,30 eurot
Toetuse omaf nantseering 1841,40 eurot.

kanalisatsioonisüsteem
Toetuse suurus 2 805,96 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 402,98 eurot
KOV toetus: 1 402,98 eurot
Toetuse omaf nantseering 1 382,04 eurot.

-

Toetuse suurus 5 306,40 eurot,
sh riigipoolne toetus: 2 653,20 eurot.
KOV toetus: 2 653,20 eurot.
Toetuse omafnantseering 2 613,60 eurot.
32. Toetuse saaja: Anatoli Mussatov
Projekti nimetus: Kuremäe küla Lahtipäe
talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 2 243,16 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 121,58 eurot.

KOV toetus: 1 121,58 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 104,84 eurot.

26. Toetuse saaja: Alar Palm
Projekti nimetus: Kõrgemäe kinnistule kanalisatsiooni rajamine
Toetuse suurus 2 275,32 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 137,66 eurot.
KOV toetus: 1 137,66 eurot.
Toetuse omafnantseering 1 120,68 eurot.

33. Toetuse saaja: Endel Lehmus
Projekti nimetus: Raja kinnistul Agusalu
külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 1 695,10 eurot,
sh riigipoolne toetus: 847,55 eurot.
KOV toetus: 847,55 eurot.
Toetuse omafnantseering 834,90 eurot.

27. Toetuse saaja: Margus Rajas
Projekti nimetus: Kõrtsi Sälliku küla Septiku
paigaldus
Toetuse suurus 2 608,98 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 304,49 eurot.
KOV toetus: 1 304,49 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 285,02 eurot.

34. Toetuse saaja: Kersti Saks
Projekti nimetus: Araka talu

28. Toetuse saaja: Silja Veskus
Projekti nimetus: Lemmaku küla Kaseoja
kinnistule kanalisatsiooni rajamine
Toetuse suurus 2 001,96 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 000,98 eurot
KOV toetus: 1 000,98 eurot
Toetuse omaf nantseering 986,04 eurot.

35. Toetuse saaja: IlmoVirumäe
Projekti nimetus: Pillapalu kinnistu
satsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 1 397,43 eurot,
sh riigipoolne toetus: 698,71 eurot.
KOV toetus: 698,72 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 182,77 eurot.

kanalisatsioonisüsteem
Toetuse suurus 2 376,14 eurot,
sh riigipoolne toetus: 1 188,07 eurot.
KOV toetus: 1 188.07 eurot.
Toetuse omaf nantseering 1 170,34 eurot.

Toetuse omaf nantseering 1 208,99 eurot.

Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 18.07.2019. a korraldusega nr 337
„Hajaasustuse programmi juurdepääsutee valdkonna taotluste rahuldamine“
rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1. Toetuse saaja: Heidi Einstein
Projekti nimetus: Uusallika ja Heinaste kinnistute juurdepääsutee
Toetuse suurus: 8 216,88 eurot,
sh riigipoolne toetus: 4 108,44 eurot.
KOV toetus: 4 108,44 eurot.
Toetuse omaf nantseering 4 047,12 eurot.

2.Toetuse saaja: Aili Karp
Projekti nimetus: Rastani kinnistu juurdepääsutee rajamine
Toetuse suurus: 4 679,28 eurot,
sh riigipoolne toetus: 2 339,64 eurot
KOV toetus: 2 339,64 eurot
Toetuse omaf nantseering 2 304,72 eurot.

kanali-
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Õiguskorra ülevaade
Alutaguse vallas 2019. aasta
esimesel poolaastal

Maapäev
2019

Indrek Hindreus
Piirkonnapolitseinik
Märkamatult on esimene poolaasta jälle möödunud
ning on õige aeg kokku võta, kuidas meil Alutaguse
vallas läinud on.
Ida-Virumaal registreeritud kuritegude arv kasvas
võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 39 juhtumi
võrra ning kokku registreeriti 1674 kuritegu. Õnneks
vähenes meie vallas kuritegude arv 23 võrra, kuid siiski
on

hetkeseisuga registreeritud 36 kuriteoepisoodi.

Pea-

misteks kuriteoliikideks olid jätkuvalt isikuvastased,
varavastased ning liiklussüüteod. Tunnen jätkuvalt
muret isikuvastaste süütegude suure arvu pärast, mida
registreeriti meie piirkonnas 15 ning enamasti oli tegemist lähisuhtevägivalla juhtumitega, kus kasutati füüsilist

vägivalda.
Politsei saab aina enam teateid lähisuhtevägivalla
kohta, kuid siinkohal ei tähenda see, et vägivalda on

Nüüd siis värsked muljed XIII Maapäevast
Räpinas
Maapäeva korral-

Kaja Niinlaup
IVKE juhatuse liige

26.–28.07.2019.

Selleks aastaks on XIII Maapäev ajalooks saanud tehtud, nagu tavaks öelda. Mida kujutab
endast see sündmus ja miks on sellest üldse
vaja rääkida? Külaliikumise märksõnaks on
alati olnud inimesed. Vahvad, lahked, positiivsed, toetavad ja ettevõtlikud inimesed,
kes jäävad maale ka raskustele ja keerulistele
olukordadele vaatamata. Külaliikumine sai
hoo sisse enam-vähem kohe pärast taasiseseisvumist. Ühise katusühenduse Eesti
liikumine Kodukant loomise otsuseni jõuti
1996. aastal I Eestimaa külade maapäeval ja
ühendus asutati 1997. aastal.
on
külaliikumist vedanud 1995. aastal asutatud
Külade Esindus, mille liikmete
arv on algusaastatega võrreldes praeguseks
tunduvalt vähenenud, aga me elame ja tegutseme veel. Järgmisel aastal jõuab
Külade Esindus (IVKE) märkimisväärse juu25 aastat asutamisest. Maapäev on
külaliikumise suursündmus. Maapäeva ehk
külade parlamendi eesmärk on koondada
oma liikmed, maakondadekülade esindajad,
koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse
mõt etalgutesse maaelu arendamise teemal.
I Maapäev toimus
aprillil 1996. aastal Narva-Jõesuus Ida-Virumaal. Kõigist maakondadest saabunud külaedendajad arutasid
viies töörühmas, mida suudetakse omal jõul
ära teha, kus oodatakse abi ja koostööd
valitsustelt ning kus riigilt. I Maapäev tõestas
sellise koostöövormi võimalikkust ja vajalikkust.
Maapäevad toimuvad iga kahe aasta tagant
jakorraldajaks on igal aastal erinev maakond.
Selle aasta maapäeva juhtmõte oli „Tugev küla
tugev Eesti!”. Osales ligi 400 inimest, enamik neist maakondade delegatsioonides iga
maakonna delegatsioon oli kuni
line. Maapäeval kuulutatakse välja üleriigiline
AASTA KÜLA. Kandidaadid esitatakse
kondade külaliikumiste poolt. Osalejate arv
on nii suur ka seetõt u, et tullakse kaasa elama
oma kodukülale. Kõigi maakondade aasta
küla kandidaatide seast saab vaid üks üleriiAasta küla
gilise Aasta küla tiitli.
kandidaadiks esitasime sel aastal Kiikla küla
Alutaguse vallast. Aasta küla kandidaate tunnustasid mitmed asutused ja et evõted. Kiikla
küla tunnistati esikoha auhinna vääriliseks Eesti
Pagari korraldatud külakiige lugude konkursil.
Esikoha tulemust said maitsta kõik, kes võtsid
osa Kiikla küla suursündmusest Kiikla Kiigepäevast 10. augustil 2019. Aasta Küla valiti sel
aastal kaheksandat korda. Varasematel aastatel
on
nominentideks olnud Lüganuse 2017, Pühajõe 2015, Kõrtsialuse 2013,
Oonurme 2011, Vadi 2009, Laagna-Puhkova
külade piirkond 2007, Krabuli küla 2005. Üleriigiline Aasta Küla tiitel ei ole meie maakonda
veel jõudnud. Tähelepanu, külad – teil on juba
järgmine kord võimalus tuua see suur tiitel
meie maakonda.
–

Küla-

Ida-Virumaal

Ida-Virumaa

Ida-Virumaa

belini –

20.–21.

oma-

=

–

20-liikme-

maa-

Ida-Virumaa

Ida-Virumaalt

dava maakonna külad võtavad vastu külade
delegatsioone ja teevad neile tutvumisretke.
Ida-Virumaa 20-liikmeline esindus tutvus eluoluga Rasina ja Linte külas. Rasina külas oli
kaetud laud ning kohvi juues ja pirukaid-kooke
süües kuulasime külavanemat, kes rääkis oma
küla tegemistest ning rõõmudest ja
dest. Seejärel siirdusime külas tegutsevasse
loodusõppekeskusesse, kus nägime loomade
selliseid luid, mille olemasolust kellelgi meie
hulgast aimugi ei olnud. Saime teada palju
huvitavat ja nägime suurel hulgal topiseid,
sarvi, kihvasid. Meie teadmiste rikastamine
vääris äramärkimist laupäevaõhtusel pidulikul
koosviibimisel ja tõi meile auhinna.
Linte küla nimel tervitas meid MTÜ
Linte Tegusad, kelle eestvedajaks on
lik noormees. Temaga koos on ühingus neli
aktiivset daami, sest ühingusse võetakse
ainult aktiivseid tegutsejaid, ei aeta taga
suuri numbrilisi näitajaid. Tutvusime kahe

mure-

koha-

kohapealse

ettevõtte

tegevusega:

palkma-

jade ehitus japehme mööbli valmistamine.
Kummaski et evõt es töötab 50 inimese
gis ning enamik on kohalikud ja lähiümbruse

rin-

elanikud. Seejärel korraldati meile „päkapikubussiga” küla tutvustav ringreis. Nägime küla
kolme mäge, motokrossirada, kus korraldatakse isade-poegade ja teisi võistlusi. Ja siis
jõudsime lõunalauda. Lõunalauas rääkisime
teemal „Et evõtlik küla ja aktiivsed noored
kodukandis”. Meie aeg kulus et evõtlikku ja
tegusat noormeest kuulates kiiresti ning juba
tuligi minna istutama sõpruspuid. Saime ka
sellega edukalt hakkama ning seejärel vurasime oma sõiduvahenditega Räpina poole.
Meie aasta küla kandidaadi esindajad läksid
presidendiga kohtuma. Seadsime ennast ööbimispaigas sisse ning valmistusime maapäeva
rongkäiguks ja osalemiseks avatseremoonial.
Rongkäiguga liikusime Räpina Aianduskooli
juurestRäpina tuletõrjeväljakule kiriku
val. Kuulasime presidendi kõnet maapäevalistele, nägime Põlvamaa kaunite kodude
auhindade üleandmist ja muidugi olime

kõr-

tunnistajaks suursündmusel üleriigilise
Aasta küla 2019 tiitli saaja väljakuulutamisel.
–

Hindamiskomisjon, kes oli kuu aja jooksul
tutvunudkõikide kandidaatkülade tegemistega, otsustas tiitli anda Lüübnitsa külale
Võrumaal. Seejärel saime osa suurepärasest
kontserdist Räpina kirikus, kus laulis Tõnis
Mägi jamängis Põlva Muusikakooli keelpilliorkester Riivo Jõgi dirigeerimisel. Kontsert
oli võimas ja jätis sügava mulje kõikidele.

Saadud elamustest tulvil, suundusime

tagasi aianduskooli juurde õhtusöögile „Maakondade maitsed”. Iga maakond oli katnud
omakandi maitsetest külluslikud lauad, kust
süüa jätkunuks mitmeks päevaks. Maapäevalistele mängis meelelahutuseks Leevaku
pereansambel, kelle lugude saatelkeerutati
jalga veel pärast südaööd.

Teisel päeval andis Sulev Valner ülevaate
haldusreformi tulemustest. Seejärel suundusid

maapäevalised enda valitud teemakodadesse.
Teemasid oli kokku 11 ning igaüks sai valida
teema, mis teda kõige rohkem puudutas. Teemakodades kirjutati üles tähtsamad mõted
maapäeva manifesti täiendamiseks ning püüti

leida ühiseid tegevussuundi, mida kogukonnad
saavad koos omavalitsustega maapäeva järel
ellu viia. Teemakodasid juhtisid Kodukandi
partnerid ja valdkondlikud eksperdid koos
Kodukandi esindajatega. Maapäeva manifestiga on võimalik täpsemalt tutvuda aadressil
www.kodukant.ee.
Pärast lõunat toimus heade ideede turg,
kus sai tutvuda heade algatustega ja neid ise
tutvustada, jagada omavahel edulugusid ja leida

koostööpartnereid uute ideede elluviimiseks.
Ideed olid huvitavad ja keskustelu elav. Turul
oli üle kümne „kaubitsemiskoha”. Enne õhtusööki toimus maakondadevaheline
mismäng. Osalesime ainukesena koguni kahe
võistkonnaga. Seekord venis päev väga pikaks,
sest pärast õhtusööki alanud programm kestis
kaugelt üle südaöö. Õhtuprogramm algas viktoriiniga „Kas tunnedEestimaad?”. Tuleb välja,
et ega eriti ei tunne küll.
Ootamatult oligi kät e jõudnud pühapäev.
Pärast hommikusööki pidas lühikese
tuskõne maaeluminister Mart Järvik. Ja edasi
vestlusjuhi Urmas Vaino oskuslikul juhtimisel
„Suud puhtaks”: mida plaanib valitsuskoalitsioon oma tegevuskava kaudu teha ära maaelu
arendamiseks ning kuidas ja kellega koos oma
tegevusi planeeritakse? Arutelus osalesid Mart
Järvik, Anneli Ot Merry Aart, Tarmo Tamm,
Raul Rosenberg, Olavi Petron, Maido Nõlvak
ja Kodukandi poolt Ahti Bleive, Ants Kuningas, Ester Tammis ning Lüübnitsa küla esindaja
Võrumaalt. Arutelu oli huvitav, aga küsimus
jäigi õhku rippuma. Plaane on kõikidel
pooltel, kuid kohati tundub luige, haugi ja vähi
juhtumiga sarnane tulemus.
Seejärel anti maaeluministrileüle maapäeva
manifesti täiendatud variant. Nii mitmedki
maapäevalised lootsid, et manifesti uues
dis kirjutatakse natuke pikemalt ja paremini
lahti sotsiaalse innovatsiooni teema täiskasvanute hariduses japanustamine rahva tervisesse.
Aga seekord läks sedasi. Iga üritus saab ükskord
otsa ja nii alustas ka meie delegatsioon pärast
lõunasööki tagasiteed kodu poole.
Kuna muljed on värsked ja vajavad selginemist, siis meenub ehk hiljem veel mõni
huvitav nüanss. Ida-Virumaa Külade Esinduse
(IVKE) juhatuse liikmena kutsun üles kõiki
Ida-Virumaakülade elanikke aktiivsemalt osalema oma kodukandi tegemistes ja otsima üles
oma külavanem või IVKE juhatuse liikmed, et
saada teavet külaliikumise kohta. Miks mit e
olla üks osalejatest järgmistel Maapäevadel
või pakkuda oma küla aasta küla nominendiks.

orienteeru-

tervi-

,

osa-

varian-

Maapäeval osalenud delegatsiooni liikmetele
aga suur tänu, et leidsite aega osaleda ja pidasite
vastu need kolm väga palavat päeva.

rohkem. Vägivald koduseinte vahel on peidetud ning
mida enam inimesed julgevad abi otsida, seda parem.
Rohkem teateid tähendab, et inimeste teadlikkus on
kasvamas ja ka usk, et sellest ringist on väljapääs, on
inimestel olemas! Töötame igapäevaselt koostöös
vate ametkondadega, et pakkuda abivajajale võimalikult
kiirelt tuge ja abi. Kui kannatad ise vägivalla all, siis tea,
et sellest on alati väljapääs teavita hädaabinumbrit
112, ohvriabi kriisitelefoni 116 006 või kontakteeru
otse minuga.
Varavastaseid kuritegusid registreeriti kuue kuuga
üheksa, neist kuue osas oli tegemist vargustega. Ülejäänud kuriteod olid omastamine, kelmus ja arvutikelmus.
Liiklussüütegusid registreeriti samuti üheksa, kõik seoses mootorsõiduki juhtimisega joobeseisundis. Neist
kolmel korral olid juhidkorduvrikkujad.
Väärtegusid registreeriti käesoleva aasta esimese
kuue kuuga 506 ehk 240 juhtumit enam kui 2018. aasta
esimeses pooles. Siin võib tõusu põhjuseks olla lühimenetluse kasutuselevõt politsei poolt. Suurema osa
registreeritud väärteojuhtumitest moodustasid liiklusseaduse rikkumised. Politsei alustas Alutaguse vallas
284 menetlust seoses lubatud sõidukiiruse ületamisega.
Jätkuvalt oodatakse meid kõiki tervena koju, seega jälgige piirkiirust. Võta aega, mit e elu! Ülejäänud
rikkumised olid mootorsõidukijuhi või kergliikleja poolt
muude liiklusnõueterikkumine ning alkoholi piirmäära
ületavas seisundis sõiduki juhtimine.
Veel registreeriti 14 karistusseadustiku rikkumist,
kaks alkoholiseaduse rikkumist, 17 liikluskindlustuse
seaduse rikkumist, kolm tubakaseaduse rikkumist, kaks
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende
lähteainete seaduse rikkumist, 22 riigipiiri seaduse rikkumist, viis autoveoseaduse rikkumist ning üks meresõiduohutuse seaduse rikkumine. Karistusseadustiku
rikkumised olid enamus seotud varavastaste süütegudega väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu, seda
11 korral, aga oli ka kaks valeandmete esitamist.
Alaealiste poolt pandi kuue kuuga toime üheksa
väärtegu, mida oli võrreldes eelmise aastaga poole võrra
vähem. Nendest kaks olid seotud alkohoolse joogi tarbimisega alaealise isiku poolt ning kaks mootorsõiduki
juhtimisega juhtimisõiguseta isiku poolt. Siinkohal juhin
tähelepanu, et inimese aju areneb ka veel peale 20ndat
eluaastat, mistõtu on alkohol noorele inimesele ohtlik.
Lisaks rõhutan, et alkoholi kät esaadavaks tegemine
alaealistele on samuti kuritegu.
Rõõm on tõdeda, et esimesel poolaastal ei toimunud Alutaguse vallas mite ühtegi inimkannatanuga
liiklusõnnetust.
Kooliaeg on vaikselt juba lähenemas jasellega seoses on jälle rohkem lapsi liikumas, kes peavad uuesti
harjuma ja kes alles alustama kooliteega. Panen kergliiklejatele ja autojuhtidele südamele, et arvestame üksteisega ja märkame kaasliiklejaid. Lapsevanem, vaata
kriitilise pilguga üle oma võsukeste jalgratad, et ratas
oleks korras ja kõik ohutuks liiklemiseks vajalik olemas.
Jalakäija, ära unusta helkurit omale külge riputada. Olge

erine-

–

liiklus-

silmapaistvad!

ALUTAGUSE VALDA TEENINDAV
PIIRKONNAPOLITSEINIK

Indrek Hindreus
tel 337 2143
indrek.hindreus@politsei.ee
Kiireloomuliste probleemide korral helistada
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Käesoleva aasta 23. augustil möödub 30 aastat Balti ketist. Molotovi–Ribbentropi pakti vastu suunatud
meeleavaldusest võtsid osa kokku enam kui kaks miljonit eestlast, lätlast ja leedukat. Kella seitsmeks
läbis 30 aastat tagasi kolme riiki tihe ja katkematu inimket Tegemist on ühe suurima rahumeelse
meeleavaldusega maailmas, mis demonstreeris Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuspüüdlusi ning sillutasid tee

Balti ket 30:
Üks ajalugu,

Ida-Euroopa vabanemisele.
Balti keti lugu on ka Molotovi–
Ribbentropi pakti avalikusta-

kaks miljonit lugu

mise lugu

muuseum püstitab selleks puhuks
Vabaduse väljakule ajalootelgi ning
viib läbi programmi muusika jaaja-

näitust on võimalik taasluua ka
enda koduvallas. Nimelt on okupatsioonide ja vabaduse muuseum

23. augustil möödub 80 aastat

loomängudega. Vabaduse väljakul

Vabamu loonud väljaprinditava
lahenduse rahvamajadele,
tukogudele ja koolidele. Okupat-

Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmi-

misest. 1939. aastal jagati Ida-Euroopa Molotovi-Ribbentropi pakti
salaprotokollidega NSV Liidu ja
Saksamaa huvipiirkonnaks ning
oli sellega aluseks aastakümnete
pikkusele okupatsioonile Balti
riikides. MRP sõlmimise 50. aastapäeva puhul, 23. augustil 1989,
otsustati korraldada Balti riikides
midagi enneolematut. Vaid
ajase etevalmistusega kutsuti ellu
sadu tuhandeid inimesi kaasanud
massimeeleavaldus. Kätest kinni
hoidvatest inimestest koosnev
Balti ket lookles Tallinnast läbi
Riia kuni Vilniuseni. Meeleavaldusel oli selge tähendus. Sellega anti
maailmale teada, et Eesti, Läti ja
Leedu ei ole leppinud oma iseseisvuse kaotusega ning nenderiikide
vabadus tuleb taastada.

kuu-

Foto:

Balti keti 30. aastapäeva
meenutamine
23. augustil meenutatakse üle
Eesti, kuidas kolm Balti riiki jakaks
miljonit inimest seisid üksmeeles
oma vabaduse eest. Rahvarinde

Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamukogust

Balti ket taeva alt vaadatuna
Kuigi teema oli, et kes kuskil seisis
ja mis tunne oli Balti ketis olla, siis
mina saan öelda, et olin üks
seid, kes piltlikult öeldes seisis Balti
ketis igaühe kõrval. Kui täpsemalt
väljenduda, siis Balti ketis olnute
pea kohal.
Lugu oli järgmine. Teades, et 23.
augustil 1989 korraldatakse Balti
kett, tekkis minul ja teisel Rapla
mehel Alvar Kauril mõte jäädvustada see sündmus õhust lennukilt.
Alvar korraldas paberimajanduse
Kuusikul oleva Balti sõjaväeringkonna lennusalgaga, tellis lennuloa

vähe-

Tallinna vanalinna kohal lendami-

seks, „suhtles“ mõnede vajalike ohvitseridega ja luba stardiks oli olemas.
23. augustil sõitsin autoga paari
hea tutavaga ja oma kahe väikese
lapse Martini ja Mariga Kuusiku

lennuväljale. Kohalejõudmine oli
vaevaline, kuna liikusime vastuvoolu.
Kõik tulid Raplasse Balti ketist osa
saama. Kuid kohale me jõudsime.
Läksime lennuki peale AN-2,
mida rahvas teab „moosiriiulina“.
Ilm oli tuuline. Kui

eksi,

siis

rele tuulele olid aeg-ajalt ka
gud. Lendasime aga „moosiriiuliga“,
mite mingi kaasaegse lennumasinaga.
Lendasime 30 mja kohati 300 meetri

õhuau-

kõrgusel.
Saime lennatud umbes

7-8 minu-

tit, kui minu lapsed Martin (10-aastane) ja Mari (7-aastane) tulid välja
mõtega, et aitab lendamisest nüüd

küll, nemad tahavad maha minna.
Lapsed ei saanud aru, et see pole
buss, mida saad lihtsalt peatada.
Kulus veidi aega, et lapsed mõistaksid olukorra tõsidust ja seda, et lend
tuleb otsast lõpuni ära kannatada. See
episood on neil meeles tänaseni.
Jätkasinf lmimist. Tundsin, kuidas kõik riided seljas leemendasid
higist. Suur osa oli selles nn „surmahirmul“. Mind hoidsid kinni vaid kaks
oleks võinud mind

suvalisel ajal lennukiuksest lasta alla
kukkuda ja teine probleem oli see, et
kui zuumisin kaameraga maapinnal
olevat inimket i lähemale, siis oli sel-

nüüd ei

line tunne, et viska kaamera lennukist

meeskonnas oli neli meest.

alla või hüppa ise alla. Seda on raske
sõnadega väljendada.
Kuna ilm oli tuuline, siis lennuk kõikus ka kõvasti. Osa f lmitud

ma

Kõik olid vene rahvusest. Kaks meest
juhtisid lennukit ja kaks meest sidusid end lennuki sees lennuki ukse juu-

külge rihmadega kinni, et
mind f lmimise ajal hoida ja vältida
minu kukkumist lennukist välja.
Lennuk võtis tuurid üles, ruleeris
stardirajale ja lend võis alata.

Panevežisesse ning sealt Kuusikule
tagasi.
Võtsin põlvili asendi sisse lennuki
lahtise ukse juures. Sätisin kaamera
õlale, kaks vene noormeest hoidsid
minust kinni (kuna mul polnud kuskilt kinni hoida ja ainus toetuspunkt

kaadreid sai seetõtu veidi kanntada.
Lisaks hakkas see pidev kõikumine ja
õhuaukudes seiklemine kõigile lennukis olnutele tervise peale. Õnneks olid
kilekotid kõigil kaasas ja need täitusid
päris kiiresti. Ei pääsenud sellest ka
mina. On meeles emotsioon, et Tallinna vanalinna kohal lennates ma
ühe käega flmisin, teise käega hoidsin
kilekot i ja vahelduva eduga oksendasin. Kuid kaamerat käest ei lasknud.
Mõtlesin, et sinna Leedumaale me
küll ei jõua. Hea oleks, kui Kuusiku
lennuväljale tagasi jõuaks. Nii saigi

oli mummuline metallist lennukipõrand) ja alustasime lendu Balti keti
kohal suunaga Tallinna.

võetud, et maandume
Kuusiku lennuväljal. Oli ju üsna palju
materjali videosse võetud.

res seina

Planeeritud oli lennata Balti keti

kohal Kuusikult Tallinna ja sealt

otsus vastu

aasta-

raama-

esitatakse ka Balti keti 30.
päeva luulekonkursi „Vabaduse
loits 2019“ parimaid töid. Maarjamäe memoriaalis toimub selle
päeva puhul kommunismi- ja natsismiohvrite mälestustseremoonia.
Lilli-Ungurini piiripunktis toimub
„Balti ket 30“ kontsert ningpäeva
lõpetab „Balti ket 30: Üks ajalugu,

sioonide ja vabaduse muuseumi
Vabamu direktoriKeiu Telve lisab:
„Me tahame jagada Balti keti lugu
kõikide Eesti elanike ja külalistega.
See on meie ühine ajalugu. Muuseumi poolt oleme välja mõelnud
erilahenduse lisaks rahvamajadele

kaks miljonit lugu“ elamusnäituse
avamispidu Telliskivi

ka koolidele kunstitundidesse, et
lapsed saaksid teha oma Balti keti

kus. Kõikidest sündmustest annab
ülevaate koduleht www.vabamu.

näituse.“ Vabamu kutsub ka kõiki
meenutama oma Balti keti lugu
ning ootab inimeste mälestusi ja

Loomelinna-

ee/baltiket30.

elamusliku looga esemeid kuni
Vabamu elamusnäitus
Tallinnas ja igas vallas kohapeal
„Balti ket 30: Üks ajalugu, kaks
miljonit lugu“ on liigutav elamusnäitus 600 kilomeetrisest katkematust inimketist Tallinnast Riiani ja
kuni Vilniuseni välja 23. augustil
1989. aastal. Tavaliste inimeste
lugudel põhinev elamusnäitus viib

külastajad heli- ja mälumaastiku
kaudu mõtlemapanevale
dustahtest rääkivale ajaloolisele

vaba-

rännakule. Tallinnas Telliskivi
Loomelinnakus eksponeeritavat

30. novembrini aadressil info@
vabamu.ee. Kõik saadetud mater-

jalid talletatakse,

et

ajalooline

hetkEesti ja Baltimaade vabaduse

loost jääks tulevastele põlvedele
tutvumiseks.
Balti keti programmi toetavad

Riigikantselei, Välisministeerium,
Kultuuriministeerium, okupatsioonide ja vabaduse muuseum
Vabamu, Tallinna linn, Justiitsministeerium, Rahvarinde Muuseum

Mälestused Balti Ketist

Esimestel minutitel oli selge, et
kerge ei saa see lend olema. Lisaks suu-

vene noormeest, kes

massi-

.

MaandusimeKuusiku lennuväljal
ja suundusime Rapla staadionile, kus
toimus suur rahvaüritus.

Jõudsin higist läbimärjana
staadionile.

ja

Veidemann võtis just sõna, kui kohapeal
osa inimesi rääkisid omavahel, et
Vene viisnurkadega „moosiriiul“
das õhus ja ilmselt olid need internatsid (interliikumise tegelased). Rahustasin nad maha ja ütlesin, et mina
see „internats“ olingi ja et ma käisin
väsinuna

Rein

len-

üleval Balti ket i f lmimas.
Mälestus kogu eluks. Tore oli vaadata Balti ket i ülevalt ja osaleda nii
selles ajaloolises sündmuses. Hiljem

selgus, et õhus oli helikopteriga ka
toonane
Talviku
ja
Toomas Edgar
Lepa Savisaar
filmis
peaminister

Mati

Minu f lmitud materjali kasutati
Mati Talviku ja Toomas Lepa f lmis
„Balti loorberid“. Iseküsimus on, kui
hea see minu filmitu oli kohati
hüplev ja värisev –, kuid ikkagi on
see osa ajaloost.
–

Lisainfona vast peaks seda lisama,
et lmisin Panasonic tüüpi VHS kaa-

f

Kui

ma 1989. aasta pöördelisel ajal kuulsin
ideed korraldada suur inimket mis ulatuks
Tallinnast Vilniusesse, siis tundsin kohe suurt
rõõmu, et tahetakse teha midagi pöörast. Alles
siis, kui selgusid selle ebahariliku ürituse pöörased mastaabid, hakkas väike kahtluseuss
hinge närima. Kas nii lühikese ajaga saab nii
,

suurt üritust korrektselt läbi viia? Kas inimesed

ikka tulevad selle demonstratsiooniga kaasa?
repressivorganid otsustavad
sekkuda? Kuidas me kõik ühel ja samal ajal
saame kindlasse kokku lepitud punkti sõita?
Kuid aeg liikus kiiresti ja 23. august 1989
aasta oligi saabunud. Mina kuulusin tehase
"Ilmarine" Rahvarinde tugirühma. Tehase
juhtkond otsustas Balti Keti üritust omalt
poolt toetada sellega, et lubas kasutada frma
reisibussi "Ikarus" inimeste transpordiks
muskohta. Kutsusin kaasa ka mitmed oma sõbrad ja kõik ühes koos lõbusas tujus sõitsime
kella nelja ajal pärast lõunat tehase väravast
välja. Meie buss oli viimse istekohani täis. Kuid
üsna pea selgus, et Tallinna linn on Balti Ketile
sõitjatest umbes. Nagu oleks äkitselt laulupidu
alanud? Buss veeres aeglaselt Viljandi maantee
Äkki Nõukogude

sünd-

suunas.

Meie Rahvarinde liikmetele oli mää-

meraga, mille olime Alvar Kauriga
Vahur Kersna onu
käest 1989. aastal, kes elas ja (elab?)
tänaseni Kehtnas Rapla maakonnas.
Mees on tuntudka vabadusvõitlejana.
See kaamera on jäädvustanud
teisigi ajaloo jaoks olulisi kaadreid.

ratud ketis olla peale Raplat. Kui nägin bussi

Kahjuks pole kellelgi nende vastu

oli meie buss saanud suurematest ummikutest
mööda ja kiirustas Rapla suunas. Kuid vaatamata bussijuhi üleinimlikele jõupingutustele liikus kellaosuti halastamatult seitsme
suunas. Mõned minutid enne ürituse algust
olime jõudnud enne Raplat asuvasse Hagudi
külla. Siis peatas bussijuht oma sõiduki ja teatas, etpeame kõik väljuma. Lahkusime kiiresti
bussist ja kogunesime keset teed. Vastavalt

ostnud-vahetanud

huvi.
Minu tegevusel Balti ketil oli
õnnelik lõpp ja emotsioone kogu
eluks, kuid kuuldavasti

enam

konnaliikmetel

lennumees-

hästi ei läinud.
Neile olevat Balti sõjaväeringkonna
poolt noomitus määratud Eesti natsionalistide abistamise eest.
nii

Tänan Alvar Kauri, et see

ajaloo-

aknast seda tohutultsuurt inimeste ja sõidukite
hulka, siis hakkas hinge pugema hirm. Kas me
ikka jõuame kella seitsmeks õhtul Raplasse?
Tegelikult pidime olema ju Raplast lõunapool.
Vahepeal sõidu ajal jagati veel viimaseid juhtnööre ürituse toimumise üksikasjadest. Lõpuks

eelnevatele soovitustele võtsime kaasa ka

oma

line lend teoks sai ja neid nelja vene
lendurit, kes oleks võinud käed veidi

transistorraadiod. Raadiod asetasime keset
teed, et saaksime kuulata poiitikute kõnesid

lõdvemale lasta ja kaasa aidata minu

ja laulda kaasa isamaalisi laule. Kui vaatasin
endastparemale ja vasakule, siis nägin mõlemal
pool suurt hulka inimesi plakatite, lippude ja

„vabale“ väljumisele lennukiuksest,
kuid mida ei teinud.
Urmas Minn

loosungitega. Ükskõik kummale poole ma pilku

ei suunanud, kõikjal olid inimesed katkematult
rivis keset teed, hoides üksteiselt käest kinni.
Mite kuskil ei olnud näha inimketis katkestusi.
See vaatepilt oli nii võimas ja nii vaimustav, et
ma tundsin esmakordselt ääretut uhkust meie
kolme Balti rahva üle. See vaatepilt ja see tunne
mis avanes seal Hagudi külas, ei unune mul
mite kunagi. Iga kord, kui näen videoklippe
Balti Ketist, tuleb mulle see tutav tunne südamese tagasi. Seistes seal ja hoides käest kinni
ja kuulates isamaalisi kõnesid, teades, et selle
inimketi teine ots on Vilniuses, mõistsin äkki,
et me korraldame siin midagi enneolematult
pöörast... Seal inimketis seistes mõistsin, et
me muudame maailma. Just seal seistes tekkis
esmakordselt see tunne, et Nõukogude aeg hakkab lõppema. Kui veel enne ürituse algust oli
sees väike hirm, et Nõukogude võimuorganid

võivad seda üritust takistada, siis seistes seal
inimketis kadus see hirm täielikult. Sain aru,
et meid ei murra enam ükski võim. Sest nüüdsest on võim meie käes. Nähes neid inimesi seal
inimketis seismas ja skandeerimas vabaduse
nõuet, nähes neid inimesi laulmas isamaalisi
laule, nähes ja teades kui palju on inimesi
kokku tulnud, mõistsin ma meie vabadusvõitluse lõpliku võidu paratamatust. Balti ket hirmutas nõukogude võimu väga tõsiselt. Mõned
päevad peale seda mastaapset üritust ilmutas
Kommunistliku Partei oma pahameelt räige
avaldusega ajalehes „Pravda." Selles „Pravda"

avalduses süüdistati Baltimaade rahvaid "nat-

sionalistliku hüsteeria" üleskütmises ja paljudes muudes" surmapat udes."Lisaks ähvardati
eestlasi, lätlasi ja leedulasi füüsilise hävinguga.
Kuid kõik see oli ühe sureva impeeriumi viimaseid meeleheitlike katseid pöörata ajaloo ratast
tagasi. Miski ei suutnud enam Baltimaade
vaid sundimaks loobumast oma õigusest elada
iseseisvate ja vabade riikidena koos Euroopa
demokraatlike rahvastega. Möödus vaid kaks
aastat, kui Nõukogude Liit lõpetas oma eksisteerimise. See ajalooline sündmus võimaldas
Baltimaade rahvastel taastada oma riikide
iseseisvust. Kuid kõige suurema panuse oma
riikide iseseisvuse taastamisse andis Balti Ket
mis oma mastaapsuse ja osalejate rohkuse tõtu
ei oma midagi võrreldavat lähi ajaloos.
Sten Arrak (52 a)

rah-

,
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Hüvasti, Tudulinna kool!

Tudulinna
Tuled 2019

Marika Valter

Tudulinna Põhikooli õpetaja ja huvijuht aastatel

2000–2013 ning direktor aastatel 2013–2018

Käesolevat artiklit et e valmistades toimisin nagu ühele
õpetajale kohane – tegin pisut kodutööd. Nimelt

küsitle-

sin õpetajaid, kes Tudulinnakoolis läbi aastate töötanud.
Esitasin kaks küsimust: missugune on olnud Tudulinna
kooli tähendus sinu jaoks ning mida andis või õpetas sulle
töötamine Tudulinna koolis.
Vastused ei üllatanud, sest mingil määral olen sellest
koolist mõelnud just niimoodi.
Õpetajad meenutavad: „Tudulinna Põhikool oli minu
jaokskool, mis asus teisel planeedil või vähemalt selles Maa
osas, kus inimesed ei tunne eriti muresid: õpetajatel ja õpilastel on samad eesmärgid – õppida-õpetada,
arengut ja ühiselt püüelda tähtede poole. Ma seni imetlen,
kuidas koolis mit e ainult ei õpetatud, vaid ka kasvatati. See,
et lapsi tuleb ka kasvatada, on suurtes koolides ja tänapäevaste lähenemiste juures kahjuks peaaegu unustatud. Tudulinna Põhikooli õpetajad olid esimesed, kelle pealt ma võtsin
eeskuju ning kelle sõna ma kuulasin. Seega jääb Tudulinna
Põhikool minu südamesse igaveseks.“(Pavel Naidjonov, ajaloo
ja ühiskonnaõpetuse õpetaja aastatel 2012-2014)
„Tudulinna Põhikool oli alguspunkt minu õpetajaks
kujunemise teel .“(Kristi Lõbu, inglise keele õpetaja aastatel

areneda-toetada

Fotod: TudulinnaKultuurikants

Tudulinna tänavune suvefestival kaunil 16. augusti reedeõhtul pakkus lastele ja
lapsemeelsetele NUKU Teatri Okasroosikese etendust, põnevaid Alutaguse karulaante
lugusid Kristel Vilbastelt, müstilisi loitsusid Anne Maasikult. Õhtu kulminatsiooniks
oli Tõnis Mägi kontsert. Seejärel jätkus sume suveõhtu täiskuu all lõkke ümber
Tudulinna Linnamäel. Ilusamat ilma meie heitlikus suves olnuks raske soovida ning
inimesed tulid ja nautisid. Meie ühine eesmärk on ikka üks, et kunagi saaks tornikukk
tagasi oma kirikutorni ning kaks kirikut kõrguksid uhkelt üle Tudulinna.

2008-2015)

„Kui satun külaskäigul mõnda teise kooli, siis esimese
asjana võrdlen ikka Tudulinna kooliga. Mõnus koht, kuhu
hommikuti sai tulla hea meelega.“ (Halli Toommägi, erinevate ainete õpetaja, kuid ennekõike algklassiõpetaja aastatel

Rabarooside 18. hooaeg

1979-2015)
„Sellist kodust atmosfääri pole ma oma elus kusagil kohanud. Sealsed õpetajad pühendusid kogu hingega pedagoogilisse protsessi.“ (Valentina Rohioja, muusikaõpetaja aastatel

Marika Valter
Rabarooside rühmavanem

Oli tantsimisterohke hooaeg. Sügisel kogunes rühm 11-liikmeliJuba detsembris ootas ees esimene ülesastumine. Sedapuhku
Tartu talvisel tantsupeol. Meie jaoks esimest korda. Üritus oli
teistmoodi ja meeldejääv. Veebruaris esinesime oma valla rahvale
Iisakus, kus toimus Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine.
Maikuus jätsime hüvasti Tudulinna kooliga ning tantsisime kontsert-aktusel „Üits paigakest“. Oleme selle tantsuga esinenudkooli
160., 165. ja 170.aastapäeval.
Juunikuus ootasid meid Iisaku külalaat, Avinurme tünnilaat,

2006-2009)

sena.

„Tudulinna kooli tööle tulek oli nagu vene sõjaväe eest
põgenemine sinna tundmatusse, metsade vahele. Metsa
tagant paistis vabadus. Tudulinnas sain kinnitust oma elujõule, tundmatust ei karda siiani.“(Kairi Orav, tütarlaste
käsitöö õpetaja aastatel 1988-1993)
„See kool poeb salamisi su hinge, nii et sa isegi ei märka,
kuni ta on osa su hingest. Siin olidveel killuke sellisest maailmast, kus tsivilisatsioon polnud veel elu ära steriliseerinud.“
(Merike Vaarmets, erinevate ainete õpetaja aastatel 2010-2012,

tule tulemine Opakus ja Tudulinnas. Juulikuus jagus meid III

Tudulinna päevale ja isegi Saksamaale. Frankenbergis toimus 56.
Europeade festival, kus oli esinejaid üle Euroopa. Eestist sedapuhku
üle 300 laulja, tantsija ja pillimehe. Ida-Virumaad esindasid lisaks
Rabaroosidele ka Maidla segarühm Lampjalakased.
Saksamaalt naasime väga positiivsete emotsioonidega. Frankenberg on väga kaunis väikelinn Saksamaal Kesk-Saksimaa kreisis
Zschopau jõe ääres. Sakslased vastuvõtjatena soojad ja sõbralikud.
Tänavaesinemised,
jalõpukontsert olid väga rahvarohked.
Publik rõõmustas koos meiega. Rongkäik jäi meelde väga
küllase ja meeleolukana. Olid väga kiired, kuid äärmiselt toredad
folklooripäevad.
Rabaroosid lõpetavad augustikuus hooaja, et alustada sügisel taas uuesti. Ees ootamas uued tantsud, uued esinemised ning

ava-

kindlasti suvel 2020 uus festival.

2015-2019)

Me sünnime siia maailma ja alustame rännakut iseendani.

Meil tulebkäia pikk tee. Me otsime elu mõtet, otsime teekaaslasi, otsime eesmärki.
Tudulinna kool oli paljudele meie seast rännak, enese
otsimine ja leidmine. Tudulinnakool tähendas mingil ajahetkel meie ainukest armastust ja pelgupaika. Ta jääb meie hinge
sellisena nagu me teda mäletada tahame: koduse, hubase,
armsa paigana, mis pakkus kaitset, lohutust, aga katsetas ka
meie kannatuste piire, karastades ihu ja hinge. Tudulinna
kool oli meie kõigi nägu.
Jah, Tudulinnakool kustutatakse kaardilt ja paberilt,
kuid meie südamest ja mälestustest tedakustutada ei saa.

tunde-

Rabaroosid Saksamaal Europeade festivalil.

kängurud, emud, ponid, sebrad ja laamad.

Kaja Kurs

Saaremaad
avastamas

ja mite minna jaanalindudele liiga lähedale,

Giidilt saime teadmisi nende hoolealustest.
Edasi viis tee Angla tuulikutega tutvuma,
seejärel Panga pangale jaKaali kraatri juurde.
Ööbima sõitsime Mändjala kämpingutesse.
Magamiskohad jaotatud, maitsev õhtusöök
söödud, sõitsime Kuressaarde Sadamaaita teatrietendust „Liiga palju armastust“
vaatama. Oli tore teatritükk. Tagasi jõudes
oligi aeg öörahuks. Hommikul ootas rikkalik
rootsi laud. Edasi viis tee meid Sõrve säärde
majakat vaatama. Viimaseks külastuseks oli
Kuressaare piiskopilinnus, rahvakeeli Kuressaare loss. Oli tore näitus torni kõigil korrustel meie lähiminevikust ning ilus vaade
kõrgelt terrassilt linnale.
Kuna kodutee oli pikk, siis tuli teele
asuda. Muhus oli veel peatus, kus ühiselt keha
kinnitati ja soovijad said kohalikku sooja leiba

sest nad on väga uudishimulikud. Malle,

kaasa osta.

Iisaku vanaemade klubil „Elurõõm“ on tavaks
saanud igal suvel külastada Eestimaa erinevaid paiku. Sellel suvel võeti vastu otsus sõita
kahepäevasele reisile Saaremaale. Sõidust
anti teada ka valla lehes ja nii kaasati teisigi

soovijaid.
Varahommikul tuli reisiks valmis olla.
Väike mure oli südames, kuidas muutlikule
ilmale vastavalt riietuda, aga ilm oli päikseline, tuju rõõmus ning nii me praamile

jõudsime.
Muhu saarele jõudes korraldati ühine

vana-

lõunasöök, mille eest oli hoolitsenud
emade klubi juhatus. Seejärel suundusime
Muhu jaanalinnufarmi. Giid lubas meil jaanalinde sööta, aga palus olla väga tähelepanelik
julge

linnu nokast maha pudenenud sööda üles
võtmisel napsas kärme lind Malle õlgadelt
talle meeldima hakanud f iisi. Giid lahendas

See oli tore reis kõigile. Neile, kes kunagi
ammu Saaremaal käinud, meenutusteks, aga
ka avastusteks esmakordselt saarele tulijatele.
Aitäh organiseerijatele ja suured tänud

selle väikese apsu kohe ära, aga meeleolu
tis see kõigil. Peale jaanalindude elavad farmis

Alutaguse Vallavalitsusele, kes meile transpordi võimaldas.

vanaema, söötis linde nii nagu õpetati, aga

Foto: Asta

Talviste

tõs-

6

AUGUST 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Kiikla suvi
Ruth Linnard
Tänavu külaliikumise Kodukant poolt Ida-Virumaa aasta külaks valitud
Kiiklas jagus suvel huvitavat tegevust tiitlivääriliselt. Kiiklalased jõudsid oma tegemisi ka külast kaugemal tutvustada. Rahvatantsurühma
Kiigelind tantsijad said lisaks esinemistelekoduvallas tantsidaVirumaa
tantsupeol Rakveres, võimlemispeol Helsingis ja muidugi juubelitantsupeol Kalevi staadionil.
Laulu- ja näitering Käbid ja Kännud on oma maikuus Kiikla
rahvamajas esietendunud näidendit „Nukatuka metsarahvas” mänginud
veel Mäetaguse mõisapäeval ja Tagavälja talus avatud talude päeval.
Augusti algul oli meeldiv võimalus esineda Viljandimaa aasta küla
rahvale Holstre magasiaidas. Mõlemad nimetatudkollektiivid tervitasid
Viru rabas lühikese etendusega ka aasta küla hindamiskomisjoni.
Aasta küla konkursiga seotud tegevuste hulgas oli Kiikla külale
võidu toonud Eesti Pagari videokonkurss, mis kutsus jutustama oma
külakiige lugu. Võitja kuulutati välja 26. juulil Räpinas toimunud
päeval, kus Kiikla küla esindus kohal oli ja kus kahel kiiklalasel oli au
kohtuda president Kersti Kaljulaidiga külade esindajate ümarlauas.
Rännuteed viisid külast kaugemale ka rahvamaja suvise
laagri lapsi, kes käisid tutvumas Rakvere linnusega japiknikul Neeruti

maa-

seiklus-

Kiigelinnu tantsijad tantsupeo rongkäigus.

mägedes ning jõudsid tagasiteel Pariisi põigata. Neli päeva
kestnud laagris osales paarkümmend last Alutaguse vallast,
samuti suvevaheajaks vanavanematele külla sõitnud lapsed
teistest maakondadest.
Kõige rahvarohkemaks sündmuseks Kiikla külas on kiigepäev, mis tänavu toimus 10. augustil. See on päev, mida
kiiklalased reklaamivad kui ainsat päeva aastas, mil Kiiklas
kiikuda saab. Selgitatakse parimad kiikujad, kelleks tänavu
osutusid neljameetrisel kiigel Annika Altoja ja kuuemeetrisel
Priit Linnard. Nemad said kiikingu kiigega kõige kiiremini
üle võlli kiigutud. Lisaks kiikumisele joosti karujooksu,
gitati Kiikla rammumees, mängiti altvõrkpalli, osaleti iidsetel
osavusvõistlustel ja saadi osa kultuuriprogrammist. Külakosti
tõid noored muusikud ansamblist Kondivalu jarahvatantsijad
Lätist Madona rajoonist. Läti külaliste auks toimus Eesti-Läti
mälumäng, kus kõik küsimused olid seotud Lätiga. Tasavägise
mängu võitis lisaküsimusele õigesti vastanudLäti võistkond.
Nüüd on Alutaguse rahval ees vastukülaskäik Madonasse
Balti keti 30. aastapäeva pidustustele, kus Kiigelind ja KIMP
esinevad kolmel kontserdil eri linnades ja käsitöötegijad osalevad lillevaipade tegemise konkursil.
Aasta külaga seotud sündmused saavad Kiiklas lõpu 28.
septembril, kui peetakse maal elamise päeva. Siis on
majas võimalik tutvuda videomaterjaliga Kiikla sündmustest
ja osaleda käsitöö töötubades.

sel-

rahva-

Käbid ja Kännud Holstre laval.

Alutaguse õpilasmalevlased parimad ja sõbrad ka!
–

Marika Markus
Alutaguse Huvikeskuse

noorsootöö juht
Suvi möödus kuuekümnele noorele

Alutaguse vallas taas õpilasmaleva
mis.

rüt-

17.–29. juuni töötasid ja nautisid

ühistegevusi noored kolmes rühmas:
Iisakus, Kurtnas ja Mäetagusel ning
kakskümmend tublit noort sai oma
panuse anda taustajõuna juuli keskel
Mäetaguse mõisapäeva õnnestumisele.
Peamiseks tööandjaks on olnud
läbi aastate kohalik omavalitsus, kuid
ka mõned asutused ja julged eraisikud
pakkusid noortele tööd ja tasu tehtu
eest. Malev on plaanis ka 2020. aastal
ning iga malevlane on rõõmus, kui saab
eripalgelisi töid tegema õppida.
Kõik kolm rühma töötasid suurema
osa ajast oma piirkonnas, tehes aastate
jooksul traditsiooniks saanud töid, mis

aitavad kaasa valla üldilme parendamisele. Iisakus mütati RMK aladel, lihviti
laudu, puhastati kõnniteekive, abistati
rahvamaja juures. Kurtnas tehti
korra- ja haljastustöid noortekeskuse

hea-

juures. Mäetagusel aidati kaasa pargis
pinke pestes ja kivivahesid puhastades,

discolfrajal prügi korjates, hooldekodu

Fotod: Alutaguse Huvikeskusearhiiv

jarahvamaja juures peenraid puhastades
ning Kiikla Lastekodus. Lisaks eelpool
loetule sai ka kartulivagusid puhastatud,
mille juures sai nii mõnelegi selgeks,
mis on kartul ja mis hanemalts. Oma
ühised abikäed ulatatiKauksi liivaranna
jaMäetaguse mõisapargi kivide vahelt
roheluse eemaldamisel.

Malevasuvi sai ilusa lõpu Eesti Õpi-

lasmalevate kokkutulekuga Ruunaveres, kus oli koos pea 700 noort. Katsuti

jõudu erinevate spordialade, malevalaulude ja etluskavaga ning selle põhjal
gitati välja selle aasta parimad rühmad.
Alutaguse teenis väärika 26.-28. koha 58
rühma hulgas. Õhtuid lõbustasid Curly

sel-

Strings ja Shanon ning tantsu võis disko
saatel lüüa varaste hommikutundideni.
Palju nalja ja uusi sõpru võis leida iga-

ametnikke igakülgse toetuse ja tööandjaid usalduse eest, rühmajuhte,
kel jagus head ja õpetlikku sõna ning

üks. Eks jääb nüüd vaid üle oodata järg-

osavõtlikkust!

mist aastat.

Noortele jääb malevasuvi
lasti pikaks ajaks meelde. Rõõmsate
kohtumisteni!

Suur tänu Alutaguse valla otsustajatele, et peate oluliseks noorte ühistegemisi nende vabal ajal. Täname

kind-
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II Peipsi külade päev
Ele-Riin Kullamä Golovin
Alutaguse Huvikeskuse

kultuuritöö koordinaator
II Peipsi külade päev toimus 3. augustil Alajõe külaplatsil, kus tähistati ka Katase küla
600. ja Rannapungerja küla 485. aastapäeva.
Sellel meeleolukalrahvakultuuri tutvustaval
päeval sai sportida, laulda, tantsida ja nautida
kaunist Peipsi rannaäärt. Päeva ilmestasid
nii kohalikud

isetegevuslased kui kaugemalt
tulijad. Terve päeva jooksul oli tegevusi nii
suurtele kui väikestele.
Päeva alustas traditsiooniline
sejooks, kuhu oli kohale tulnud ligikaudu
100 osavõtjat. Sportimisele järgnes foorum
„Peipsi külad - pilk tulevikku“, kus külade
esindajad arutasid Peipsi järve ja selle ääreala
päevakajaliste teemade, murede, külaelu
arengu ja tuleviku väljakutsete üle.
Päeva ametliku osa avas vallavanem
Tauno Võhmar, kes soovis küladele kogukondlikult aktiivset tegutsemist. Avastardi
andis kultuurikontserdile ehtsat silmailu
pakkuv rahvateater Vega Tallinnast, kes
tutvustas eri rahvaste kostüüme, mida oli
kokku rohkem kui sada ning mis pakkusid
huvitavat vaatemängu. Põnevate lauludega

Rääbi-

esines rahvalauluansambel Silmaline Iisakust,
sama kaunilt astus üles vene lauluansambel
Сладка ягода Orult ning tõelist tantsulist
graatsiat näitas Iisaku segatantsurühm. Ürituse väiksemad osalejad said mõõtu võta liivalosside ehitamises. Õhtu lõpetas simman,
kus lavalaudadeleastusid Marko Matvere ja
Väikeste Lõõtspillide Ühing, kelle esinemise
vahel pakkusid kultuurielamust Raikküla
tuurikeskuse folkloorirühm Ristik, tantsijad
Raplast ning rahvamuusikansambel KIMP
Mäetaguselt. Õhtu kirsiks oli tulesõu, mille
uhked efektid panid inimeste silmad särama.
Päevajuht Jevgeni Timoštšuki arvates oli tore
näha tõelist rahvapidu koos koduse kontserdiga, kus kollektiivid, külalised ja korraldajad
tegid oma asja südamlikult ja just iseendale.
Seoses valdade ühinemisega on vahel
raske tunda ennast suure valla osana, aga
ja kogukonna tunne on inimestes endiselt
alles. Soovin, et Alutaguse vald oleks selline
vald, kus külad hoiavad kokku, oleksid
siatiivikad ning teeksid asju oma küla ja inimeste nimel, siis säilivad ka külad tugevate ja
jätkusuutlikena. Hoidke külade traditsioone
ja julgegeküsida toetust, kui teil seda mingil
hetkel vaja peaks minema. Küla on täpselt nii
tugev, kui tugevad on tema elanikud.

kul-

küla-

init-

Fotod: Alutaguse Huvikeskusearhiiv

Kauksi rannapidu
rannamän-

9. augusti õhtul õõtsusidKauksi
dide ladvad ansambli T e Swingers rütmide
saatel. Kui terve nädala kimbutas suvitajaid
vihm ja veel vahetult enne sündmuse algust
tiirutasid taevas kõuepilved, siis esimeste
akordide ajaks oli sume suveõhtu end koos
Alutaguse rahvaga rannapeoks Peipsi kaldale mõnusalt sisse seadnud. Hämaruse

puu-

saabudes liikus üha rohkem kohapeal
sanõksutajaid lava et e tantsima rütmide
kaskaad sillerdas rockist hispaaniakeelse
popi ja Iiri stepptantsuni. Rannas loksusid
vesijalgratad ja surflauad, akude pinget
aitasid hoida
ja snäkibaar. Milleks
meile Saint Tropez, kui kõik on siinsamas
Kauksis! ?!
–

kokteili-

Fotod: Alutaguse Huvikeskusearhiiv

8

AUGUST 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Деятельность
добровольных
спасателей
Mяэтагузе
Янно Воол
Мяэтагузеская команда

добровольных спасателей
В

адресу Кооли, 17 в
Мяэтагузе находится команда

помещениях по

поселке

добровольных спасателей. В состав
команды входит 32 добровольца, в помещении имеется вся необходимая для спасательных работ техника. Добровольцы
из Мяэтагузе уже несколько лет активно
сотрудничают с Восточным центром
сательного департамента в деле тушения
пожаров. В 2018 году добровольцы из
Мяэтагузе среагировали на 113
тий. В организуемых Восточным центром
соревнованиях «Элитная команда 2019»
добровольные спасатели из Мяэтагузе
приняли участие первый раз, но об уровне
их мастерства убедительно говорит занятое третье место.
Большое значение придается
мированности населения и привития
спасательных навыков. Для того, чтобы
местные люди знали, как надо защищать
свое здоровье и имущество проводятся
дни безопасности как в волости, так и в
уезде.
наше будущее. Зачастую умеДети
ние семьи действовать в опасной ситуации
передается через знания и навыки, полученные детьми, поэтому местная команда
активно работает с детьми. Уже пятый год
в Мяэтагузе работает молодежный кружок
спасателей, в котором принимаютучастие
12 детей. В кружке дети получают знания
по безопасности на воде, в огне, при бомбежке. Учебная деятельность проходит как
в классе, так и во дворе, ребята получают
не только знания о ведении спасательных
работ, но и в целом по защите населения.

Спа-

собы-

инфор-

ПРАВОПОРЯДОК В АЛУТАГУЗЕ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2019 ГОДА
Индрек Хиндреус

присвоение, мошенничество, в т.ч. и компьютерное. Также девять случаев
стрировано в сфере дорожного движения,
из них большинство — управление
ным средством в состоянии алкогольного
опьянения, причем в трех случаях это были
повторные нарушения.
Проступков в первой половине этого
года зафиксировано 506, т. е. на 240 эпизодов больше, чем за то же время в прошлом
году. Рост этого показателя объясняется внедрением ускоренного, упрощенного
изводства со стороны полиции. Большую часть
здесь составляют нарушения правил дорожного
движения. Полиция завела в Алутагузеской
волости 284 дела за превышение допустимой
скорости движения транспорта на дороге.
Берегите не время, а свои жизнь и здоровье!
Зарегистрировано 14 случаев нарушения
Уложения о наказаниях, из них — 2 за
ние Закона об алкоголе, 17
Закона о дорожном страховании, 3 — закона о табачных
за употребление наркотических и
лиях, 2
психотропных веществ, а также исходных для
Закона о границе, 5
них продуктов, 22
Закона грузовых автоперевозок, один за
шение Закона о безопасном мореплавании.
Нарушения Уложения о наказаниях в основном
были связаны с преступлениями против имущества - 11 - составили противоправные
ствия относительно малоценного имущества и
против имущественного права, два раза — за
предоставление ложных данных.
—

участковый полицейский
В Ида-Вирумаа число преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 39 случаев, а всего по уезду их
зарегистрировано 1 674. К счастью, в нашей
волости число преступлений уменьшилось на
23 случая, хотя всего на настоящий момент
зарегистрировано 36 противоправных эпи-

по-прежнему

преразу-

являются
зодов. Главными
ступления против личности, кражи и ДТП.
Особенную тревогу у меня вызывают,
меется, преступления против личности, которых в нашем регионе зафиксировано 15, и это
в основном факты проявления насилия, в том
числе и физического, между близкими людьми.
В полицию стало больше поступать сообщений
о таких фактах, но это не означает, что фактов
проявления насилия стало больше. Нет, у людей
выросло осознание того, что данные факты
скрывать нельзя и что люди надеются получить
помощь. Мы ежедневно сотрудничаем с
ными ведомствами с тем, чтобы своевременно
оказать нуждающимся людям поддержку и
помощь. У пострадавшего от насилия всегда
есть выход — звони по номеру 112, либо
116 006, либо обращайтесь непосредственно

различ-

ко мне.

Зафиксировано девять случаев преступлений против имущества, шесть из них кражи.
Остальные преступления из этого раздела

зарегимотор-

делопро-

наруше-

—

изде-

—

—

—

нарудей-

Участковый полицейский,
обсуживающий Алутагузескую волость
Индрек ХИНДРЕУС
телефон 33 72 143,
э-почта: indrek.hindreus@politsei.ee

При возникновении неотложных проблем
звонить по телефону 112
Несовершеннолетними за прошедшие полгода совершено девять проступков, что вдвое
меньше прошлогоднего. Два случая
употребление алкоголя, и еще 2 управление моторным
средством без водительских прав. Отмечу при
этом, что человеческий мозг продолжает
ваться и после 20 лет. Так что алкоголь вреден
для молодежи. Хочу подчеркнуть, продажа или
передача алкоголя несовершеннолетним также
является преступлением. Отрадный факт, что в
первом полугодии в Алутагузеской волости не
случилось ни одного ДТП, где пострадали бы
люди.
Близится учебный год, и дети должны
вновь привыкать к дороге в школу и обратно.
—

разви-

осталь-

Обращаю внимание водителей и всех
ных участников движения на то, что с вами на

движе-

дороге находятся и другие участники
ния. Родители же должны самым пристальным
взглядом окинуть велосипеды своих малышей,
чтобы передвижение детей было бы безопасным. Пешеходы, не забывайте прикрепить к
одежде отражатели!

—

Наряду с

этим юные спасатели

приобре-

тают навыки ориентирования на

местно-

Для молодежных кружков в этом году
организованряд интересных
тий, в которых приняли участие и ребята
из Мяэтагузе. Весной, 4 мая, в Ляэне-Вирумаа (Кадрина) проведен учебный день
для кружков Вирумаа, где состязались в
знании ведения различного вида спасательных работ и оказания первой медицинской помощи. В тесной конкуренции
с 12 другими командами юные спасатели
сти.

мероприя-

из Мяэтагузе заняли 2 место.
восемь

АЛУТАГУЗЕСКАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ ДРУЖИНА
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

17.-21
участво-

июня

кружковцев из Мяэтагузе

вали в молодежном

лагере спасателей в Аа.

В республиканском лагере в Валгеметса
(Пыльвамаа) участвовало пять ребят из
Мяэтагузе, проявивших большой интерес
к занятиям и новым знаниям.
Алутагузеская волость поддерживала
юных спасателей транспортом,
ставляла бассейн для проведения учений
безопасности на воде. Добровольная
жина спасателей Мяэтагузе арендует
щения у организации “Alutaguse Haldus”
и оплату аренды также поддерживает
волость суммой 1000 евро в год.
Можно смело утверждать, что дружина
добровольных спасателей Мяэтагузе является активным деятелем по устранению
опасности в регионе. Свою лепту в

предодру-

поме-

,

обе-

безопасности можешь внести и
ты, дорогой читатель. Вместе сделаем свой
край безопасным!
Деятельность добровольных спасатеспечение

лей Мяэтагузе можно проследить на нашей

странице в фейсбуке www.facebook.com/

pg/Mäetaguse-Vabatahtlik-Päästekomando

Марика Маркус

руководитель молодежного сектора
Центра занятий по интересам

Для молодежи Алутагузе лето опять прошло в
трудовомритме ученических дружин. С 17 по 29
июня 60 молодых людей трудилась и наслаждалась совместной деятельностью в трех группах
в Ийзаку, Куртна и Мяэтагузе, а два десятка
наиболее активных внесли свой вклад в удачное
проведение Дня усадьбы Мяэтагузе, который
имел место в середине июля.
Главным работодателем для дружины в
-

орган местного
самоуправления, а также некоторые учреждения/предприятия и даже частные лица
гали молодежи работу и оплату. Деятельность
дружины планируется и на 2020 год, и каждый
дружинник радуется возможности попробовать
свои силы.
течение многих лет выступает

предла-

Все три группы трудились большей частью
регионе, выполняя традиционную
работу, помогающую улучшить имидж волости. В Ийзаку работали на угодьяхRMK, шлифовали доски, чистили камни пешеходных
дорожек, помогали в уборке клуба, в Куртна
занимались благоустройством и озеленительными работами у молодежного Центра. В Мяэтагузе мыли скамейки и чистили дорожки
от травы между камнями, убирали мусор на
трассе диско-гольфа, занимались клумбами у
попечительного дома, клуба и у детского дома в
Кийкла. Наряду с перечисленным занимались
прополкой картофельных борозд, при этом
в своем

ясно, что такое картофель и что
такое марь. Приложили свои руки в деле наведения порядка на песчаном пляже в Каукси
и вычищали траву между плитками в парке

многим стало

усадьбы Мяэтагузе.
Завершение трудового лета ученических
дружин Эстонии прошло в Руунавере, где

собралось около 700 молодых людей. Там
попробовали свои силы в спортивных состязаниях, в маршевых песнях и в конкурсе чтецов;
по результатам всего этого были выявлены лучшие группы года. Дружина из Алутагузе
делила почетные 26-28 места среди 58 групп.
Вечером настроение нам поднимали ансамбли

раз-

«Curly Strings» и «Shanon», а дискотеки могли
длиться до ранних утренних часов. Нам было
весело, мы приобрели новых друзей, с
рыми надеемся встретиться в следующемгоду.
Большое спасибо властям Алутагузеской
волости за то, что считаете важным наш труд
в свободное время. Благодарим сотрудников
волостной управы за всестороннюю
за доверие к нам,
держку, а работодателей
за добрые и поучируководителей групп
тельные слова, за отзывчивость!
Память о прошедшем лете сохранится
надолго. До новых радостных встреч!

кото-

под-

—

—
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вам пишу ...

СКАЖИТЕ СВОЕ СЛОВО

Николай Павленко
журналист и переводчик,

краевед

древ-

Слепому поэту Гомеру, автору знаменитой
негреческой поэмы «Илиада» приписывают такое
высказывание: «Скажи мне слово, и я увижу тебя».
Эта мысль часто приходит в мое сознание в любое
время года, но чаще всего именно летом. Не хочу
зать, что зимой жизнь в Алутагузе замирает, но тем
разнообразием, каким обладает лето, зима
статься не может. Хотя, конечно, это мое суждение
носит весьма спорный характер.
На всем протяжении пути вдоль реки Наровы и
побережья Чудского озера можно спокойно
тись, практически одним языком — русским. Речь
не столько о дачниках и отдыхающих, говорящих
на разных языках, сколько о местных поселениях,
история которых насчитывает уже не одно столетие.
Значительная, а может даже и большая часть этой
истории, образно говоря, расположилась на
тории Алутагузе, но… Что мы знаем о современном

скапохва-

обой-

II ДЕНЬ ДЕРЕВЕНЬ ПРИЧУДЬЯ
Эле-Рийн Кулламя-Головин

координатор культурной

деятель-

ности Алутагузеского Центра

занятий по интересам

развития региона, здешней сельской
жизни, планы на будущее.
Официальное открытие сделал
волостной старейшина Тауно Выхмар,
пожелавший селянам более активной

празд-

прошел 3 августа на площадке деревни
Алайыэ, где одновременно отмечали
600-ую годовщину деревни Катазе и
485-ую деревни Раннапунгерья. В этот
увлекательный день, знакомящий с традициями народной культуры, можно
было заняться спортом, петь, танцевать,
наслаждаться пребыванием на живописном берегу Чудского озера. Украшением
дня стали как выступления местных

артистов, так и гостей издалека, было
чем заняться как взрослым, так и
ким участникам.
День начался традиционным забегом
Ряпушки, где на старт прибыло около
100 участников. После забега проведен
форум «Деревни Причудья — взгляд
в будущее», на котором представители
деревень Причудья обсуждали тему

малень-

общественной жизни. Начало
ничному концерту задало выступление
народного театра «Вега» из Таллинна,
очень зрелищно ознакомившего собравшихся с различными (более сотни) национальными костюмами. С заводными
ансамбль народной
песни «Silmaline» из Ийзаку, задушевными песнями порадовал ансамбль
русской песни «Сладка ягода» из Ору,
настоящую танцевальную грацией
песнями выступил

продемонстрировала

смешанная тан-

цевальная группа из Ийзаку. Младшие
участники мероприятия состязались
в создании песчаных замков. Вечером
фестиваль завершился гулянием, где на
сцену вышли Марко Матвере и ансамбль
Объединение маленьких гармошек.
Между этими выступлениями доброе
настроение создавала фольклорная

группа «Ristik» («Клевер») из ДК
Райккюла, танцоры из Рапла и ансамбль
народной музыки «K.I.M.P» из Мяэтагузе. Изюминкой вечера стало огненное
шоу, эффект от которого вызвал сияние
глаз у собравшихся. По мнению Евгения
Тимощука, ведущего мероприятия, приятно было видеть совместное участие
местных людей, гостей и организаторов
в подготовке и проведении здешнего
мероприятия.
После объединения волостей иногда
трудно осознавать себя лишь частицей
большой волости, еще сохраняется в
людях привязанность к родным местам.
Мне же хотелось бы, чтобы Алутагузе
была такой волостью, где все деревни
стоят за одно, чтобы были селяне инициативны в делах, направленных на
пление жизнеспособности своих деревень. Не бойтесь просить поддержку,

терри-

житьи-бытии русских поселений Принаровья и Причудья? Мало, до обидного мало знаем. Здесь немало
претензий к людям творческого плана, которые
мало пропагандируют историю этого уникального
края, однако и местные жители тоже могли бы
явить инициативу. Я абсолютно убежден, что в этой
современной истории очень много увлекательных
страниц. Так пусть же скажут (например, на
цах нашей волостной газеты) свое слово люди, для
которых Принаровье и Причудье не просто
стративно-географическое понятие, а родной дом.

про-

страни-

админи-

укре-

когда необходимость в ней возникнет.

Деревня сильна настолько, насколько

АУКЦИОН

сильны ее жители.

Алутагузеское волостное управление в порядке
аукциона продает квартирную собственность в
поселке Мяэтагузе.
www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.
info&id=126267406

3-комнатная квартира на
улице Тамме,12-4 в поселке
Мяэтагузе.
Квартира находится в Мяэтагузе, размер 50,9 m2
(регистрационный № 44492208). Нуждается
в ремонте, подъезд на замке, квартирное
товарищество имеется, второй этаж. В поселке
имеется школа, детсад, магазин, семейный врач,
спа, Дом культуры, тропы здоровья, парк с

различными сооружения для досуга.

Информация: помощник волостного старейшины
Кайри Соомер, телефон 585 5299

9

10

AUGUST 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Mäetaguse
vabatahtlike
päästjate tegemised

Alutaguse Avastusretked tõid piirkonda
kolme aastaga 16 kontserti

Janno Vool

Mäetaguse vabatahtlik päästekomando
Mäetaguse alevikus Kooli 17 ruumides tegutseb
Mäetaguse vabatahtlik päästekomando. Komando
koosseisu kuulub 32 abivalmit vabatahtlikku päästjat ning ruumides on käepärast päästetööde jaoks
vajalik tehnika. Mäetaguse vabatahtlikud päästjad
on olnud juba aastaid Päästeameti Ida päästekeskusele olulised koostööpartnerid tulekustutustöödel.
2018. aastal reageerisid Mäetaguse vabatahtlikud
113 päästesündmusele. Ida päästekeskuse poolt
korraldataval „Eliitkomando 2019“ võistlusel
lesid Mäetaguse vabatahtlikud esimest korda. Meie
meeste heast tasemest räägib sellel võistlusel
tahtlike päästjate hulgas saavutatud 3. koht.

osa-

vaba-

Oluliseks peetakse elanikkonna ohutustead-

õnne-

-kultuuri.

likkust ja
Et igaüks meist teaks
tusi ennetada ning oleks vajaduse korral oskuslik
abiandja, viiakse läbi
ja infopäevi nii vallas
kui kogu maakonnas. Südamelähedane on asjaolu,
et omakandi inimesed oskaksid hoida ennast, oma
lähedasi ja vara.
Lapsed on meie tulevik. Perekonna ohutusteadlikku käitumist võib mõjutada tihtipeale ka laste
kaudu saadud vastavasisulised teadmised ja kogemused. Seetõtu Mäetaguse vabatahtlikud päästjad

ohutus-

2018. aastal alustasime Illukal Ott

Lii Roosa ja Helen Allika
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

Leplandi kvartetiga, millele järgnes
suus Alen

Aasta oli 2015, kui satusime juhuslikult
Kauksi Puhkemajja Marek Sadama kontserdile. Mahe suveõhtu, perenaise maa-

sikamorss, kodukoogid… Mõtlesime, et
miks meiekandis selliseid mõnusaidkontserte suveõhtutirohkem ei võiks olla. Idee
jäi paariks aastaks seisma, et 2017. aasta
varakevadel siiski paberile panna.
Kui projekt alustas, oli piirkonnas
veel seitse kohalikku omavalitsust ja
sellega sai ka projekti põhiplaanid paika
pandud, et igas piirkonnas toimuks igal

suvel vähemalt üks kontsert. Projekti
kontseptsioon nägi et e, et kontserdid
on küll kuulsate esinejatega, kuid pigem
akustilised ja kantud „sumedate
tute“ temaatikast.
Kui 2017. aasta varakevadel Alutaguse
Avastusretkede projekt kirjutatud sai, oli
ambitsiooniks lausa 21 kontserti kolme
suve jooksul, kuid tegelikkus ja artistide
tasud olid suuremad kui esialgu planeerisime ning tänavuse suve lõpuks viisime
läbi 14 kontserti ja 2 etendust.
2017. aastal alustasime Indrek Taal-

suveõh-

Pagaril ja märgiliselt 2019. aasta projekti viimane sündmus

maa monoetendusega

oli taas Indrek Taalmaa monoetendus,
mis seekord toimus Tudulinna

kultuu-

rimajas. Esimesel aastal külastasid meid
Lohusuus Jää-äär, Vadil Marek Sadam ja
Tõnu Laikre, Tudulinnas oli väga menukas

Kõrsikute kontsert, Illukal andsid tohutu
vihmasaju kiuste mõisa puupüsti täis

saa-

lis imelise kontserdi Koit Toome jajorma
Puusaag. Samamoodi oli menukas Jaagup
Kreemi ja Taavi Langi kontsert Kauksi
Puhkekülas ning Svjata Vatra kontsert

Alajõe külaplatsil.

Lohu-

Veziko meeleolukas kontsert.
Enne jaanipäeva külastas väga ilusa kontserdiga Tõnis Mägi Oonurme külamaja,
kus vihma hirmus sai tunda külamaja saalis tõeliselt õlgõlatunnet. Osa rahvast
las kontserti õues, osa koridoris. Lavale
mahtus peale Tõnise ka Oonurme Segakoor Ants Üleoja juhtimisel. Häid lambaid
mahtus ühte saali tõesti väga palju. Peale
seda laulis Avinurme kirikus Ines oma
saateansambliga ja meeleolukad vokaal-

kuu-

kontserdid tõid lavale Kauksi Puhkemajas
ansambel Others jaMäetaguse rahvamajas
Estonian Voices.
2019. aastal alustasime Pagaril
noni akustilise kavaga, kus Taavi Immato
ja Janek Harik tõid Pagari Tõllakuuri
rahvast täis. Peale seda külastasid meid
Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Vadi
külaplatsil, tuues rahva ete parima valiku
Smilersi repertuaarist ja kostitades rahvast
mahlakate jutudega muusikuelust.
Meil on väga hea meel, et kogukonnad tulid nendekontserdite korraldamisel
meile appi ning publik selle idee rõõmuga
vastu võtis ja kontserte külastas. Eriline
tänu helitehnik Margus Pikhofle. Suured
tänud Aire Õras oma meeskonnaga Pagarilt, Marika Oolberg, Einar Hinno, Kaire
ja Toivo Kivi ning Sulev Kivi Lohusuust,
Andrus Toss ja Marika Valter Tudulinnast, Mare Rennel ja Kaili Maasikmäe
Oonurmest, Aire Jago, Alli Kaaramaa ja
kogu teie meeskond Vadilt, Rene jaKaidi
Alberi, Toomas Tikerperi ja Aivar Parfojev
Avinurmest, Ene Raudar Illukalt, Kärolin Kivestu Mäetaguselt, Piia Mändmets
ja Piret Talistu Kauksist. Samuti täname
Tagavälja talu, Alutaguse juustu, Germani
talu! Projekti toetas Leader programm.
Aitäh kõigile!

Sha-

tegelevadki

usinasti

lastega. Mäetagusel tegutseb

päästeala noortering juba viiendat aastat. Ringist
võtab aktiivselt osa 12 last. Päästeala noorteringis
saavad lapsed teadmisi tule-,
ja pommiohutusest, samuti elanikkonnakaitsest. Tegevused
toimuvad nii klassis kui õues, kus lisaks eelnevalt
nimetatule omandatakse teadmisi veel orienteerumises ning maastikukaardi tundmisest. Virumaa
päästeala noorteringidele organiseeriti sel aastal
mitmeid huvitavaid tegemisi, kus ka Mäetaguse
noored päästjad osalesid. Kevadel, 4. mail, toimus
Lääne-VirumaalKadrinas Virumaa päästeala noorteringide õppepäev, kus võisteldes lahendati tule-,
vee-, pommi-, liiklus- ja raudteeohutuse ülesandeid,
tehti tuletõrjesporti ning osutati esmaabi. Tihedas
konkurentsis ülejäänud kaheteistkümne
giga saavutasid Mäetaguse noored päästjad tubli
2. koha.
juunini said kaheksa Mäetaguse
noorteringi last osaleda nädalases Virumaa noorte
päästjate laagris Aas. Vabariiklikus päästeala noortelaagris Valgemetsas Põlvamaal sai osaleda viis
Mäetaguse noorteringi last. Lapsed on olnud alati
kõikidest tegevustest huvitatud ning valmis pidevalt

vee-

noorterin-

17.-21.

midagi uut juurde õppima.
Alutaguse vald on sel aastal Mäetaguse noorteringi tegevust toetanud laste transportimisega
üritustele ja laagritesse ning basseini kasutamisega veeohutuse praktiliste harjutuste tegemiseks.
Mäetaguse vabatahtliku päästekomando ruume
üüritakse Alutaguse Halduselt ning üüri maksmist
toetab samuti vald 1000 euroga aastas.
Võib kindlalt väita, et Mäetaguse vabatahtlik
päästekomando on piirkonnas aktiivne
tuuri edendaja abivalmi, julge ja usaldatava meeskonnana. Ohutussõnumite järgija ja ohutuse tagaja
oma kodus oled aga sina, kallis lugeja. Seega - igaühe kaasabil teeme oma kodukandi ohutumaks!
Mäetaguse vabatahtlike päästjate
tegemisi on võimalik jälgida meie Face-

ohutuskul-

booki lehelt www.facebook.com/pg/

Mäetaguse-Vabatahtlik-Päästekomando
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Tartumaa Põllumeeste Liit
korraldab augustis toetusmeetme
„Investeeringute toetamine majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“
tutvustamiseks infopäeva
29. augustil
Ida-Virumaal Maidla rahvamajas.

Lood uusi töökohti maale?
150 000

€

11

investeeringute toetuseks!

Registreerimine: _//forms.gle/uQvautzEj9Z3Xtsv9 (lühiviide: https://bit.ly/2FcUjKs)

Infopäev algab kell 10.00 (orienteeruv lõpp kell 13.30).
Toetusmeetme võimalusi tutvustavad PRIA ja Maaeluministeeriumi esindajad.
Oodatud on osalema kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud
ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja
kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.
Lisainfo:

MEETME 6.4 „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ eesmärk on eelduste
loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Jaan Sõrra,

Tartumaa Põllumeeste Liit, juhatuse esimees,

e-post: ttl@kodu.ee, tel 508 7320

Avalik kirjalik enampakkumine
Maa-amet korraldab avalikul

kirjalikul enampakkumisel riigi omandisKeskkonnaministeeriumi valitsemisel
olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14
“Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Oled mikroettevõtja
töötajaid on alla kümne ja
müügitulu alla 2 miljoni euro,
tegutsed maapiirkonnas?

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 04.09.2019 kella 10:30

–

Jah

Jah
Jah

Plaanid ettevõtet kasvatada ja
uusi töökohti luua?

Jah
Jah

Aadress

Mäetaguse alevik Karja
Mäetaguse alevik Karja
Mäetaguse alevik Karja
Mäetaguse alevik Karja
Mäetaguse alevik Karja
*

SO sihtotstarve, (E)
-

Uuri lähemalt toetuse kohta!

-ni.

Keskkonnaministri 13.06.2019 käskkirja nr 1-2/19/437, 27.06.2019 käskkirja nr 1-2/19/466, 27.06.2019 käskkirja
nr 1-2/19/470, 27.06.2019 käskkirja nr 1-2/19/471,28.06.2019 käskkirja nr 1-2/19/480 ja 02.07.2019 käskkirja nr
1-2/19/488 alusel müüakse järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:

–

tn 6
tn 14
tn 12
tn 10
tn 8

Katastritunnus
49801:001:0596
49801:001:0595
49801:001:0594
49801:001:0593
49801:001:0592

Pindala (ha)
0,2364
0,3337
0,2138
0,2146
0,2221

SO*
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)

Alghind Tagatisraha
2 840.- 280.4 000.- 400.2 570.- 250.2 580.- 250.2 670.- 260.-

elamumaa

Müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta saab täpsemat infot küsida telefoni teel Maa-ameti
kodulehel avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt, müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise
osalemise kohta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva, muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta

igal tööpäeval.

Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot.
Toetuse osakaal põllumajandustootjal kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb
esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee
või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Toetuse osakaal mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval ettevõttel kuni

40% abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetus on ette nähtud

Avalik suuline enampakkumine

ettevõtte arenguks vajalike tootmisvahendite soetamiseks.

Suuline enampakkumine toimub Alutaguse vallamajas (Iisaku alevik, Tartu mnt 56) II korruse saalis
03. septembril kell 15.00.

Toetust saab kasutada:
-

Osavõtutasu 15 eurot ja tagatisraha 150 eurot tasuda Alutaguse Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank
EE882200221068420618 hiljemalt 02.09.2019.

masinate ja seadmete ostmiseks

- ehitise rajamiseks ja hoone parendamiseks
-

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Iisaku alevikus avaliku suulise enampakkumise korras hoonestatud
kinnistu võõrandamise aadressil Nurga tn 2a (katastritunnus 22401:005:0207, pindala 762 m², sihtotstarve
elamumaa, EHR kood 120636496, ehitise nimetus garaaž), võõrandatava vara alghind 1 500 eurot.

Küsimused ja lisainfo telefonil 336 6909 (Sirje Allikmaa) või

rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks

e-posti aadressil

sirje.allikmaa@alutagusevald.ee.

Toetust saab taotleda PRIA poolt korraldatud taotlusvoorude raames.

Järgmine taotlusvoor toimub 2019. aasta sügisel.
Taotlusvooru avanemisest annab PRIA teada oma kodulehel.

Vaata, kust saab täiendavat teavet toetuse taotlemise kohta:

Enampakkumine
Alutaguse Vallavalitsus müüb enampakkumise korras korteriomandit Mäetaguse alevikus
www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=126267406
3-toaline korter Mäetaguse Tamme 12-4

m2

Põhjalik ülevaade toetuse
tingimustest koos
abimaterjalide ja
juhenditega on leitav

PRIAkodulehelt rubriigis

Maaelu Edendamise
Sihtasutuse (MES)
nõuandeteenistus
pakub konsulentide
nõuandeteenuseid.

Nõu ning abi äriplaani
läbimõtlemisel ja projektide
ettevalmistamisel saab
maakondlikest
arenduskeskustest.

Telefon 648 4920

Korter asub Mäetaguse alevikus, suurus 50,9
(reg. osa nr 44492208). Vajab remonti, sisessekäik lukus, korteriühistu olemas, teine korrus. Alevikus olemas kool, lasteaed, kauplus, perearst, spa, rahvamaja, terviserajad,
park erinevate vabaaja rajatistega.
Info abivallavanem Kairi Soomer tel 5855299

„Külaelu arendamine“.

Telefon 737 7678

www.pikk.ee

Kontaktid leiad internetist:
www.arenduskeskused.ee

info@pria.ee

info@pikk.ee

info@arenduskeskused.ee

Aeg annab, aeg võtab, aeg mälestused jätab

...

Mälestame klubi Kanarbik asutajaliiget

MILLA LUHAMÄED
Avaldame siirast kaastunnet lähedatele
Tudulinna Pensionäride Ühendus

MILLA LUHAMÄE
HELGI KIVIKALJU

ELVIRA KOROGODOVA
SERGEI ABAKOV
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Alutaguse Rattaklubi
KUTSUB
Kõikidele rattasõpradele mõeldud

PÕLEVA KIVI RATTAÕHTUD
25.08.2019 Kohtla-Nõmme suusakeskus
15.09.2019 Kuremäe külaplats

ROBERT KONTKAR
DENELY KOKK
WILLIAM VINKLER
JOONAS ÜLEOJA
JARLI KASK
TREVOR LASS
FELIKS TAMM
ARON KOORT
ILJA VOLOŠIN

IRAIDA DJOMINA
HILDA TARGIJAINEN
VAIKE REGO
GALINA KLAAD
MILVI SELLIOV
ARVI SUUR

81
80
80
80
80
75
70
70
70
70
70
70
70

GENNADY KULIGIN

TIIU JUUSE
ELMUR REISKA
SOFIA JAROTSKAJA

EVI OSTRAK
ALEXANDER FAENKOV
NATALIA NIKOLAITŠEVA
SUSANNA KALATŠJOVA

EVGENY SLIZOV

IRA REEST
MALLE RANDMAA

GALINA VASSILJEVA
NATALI KASHIROVA
IVAR OONE
ERIKA SULUMETS

•

•

–

kunst, tants, akordion, kitarr,
klaver, lõõts, löökpillid, mandoliin,

•

rahvajooks

ukulele ja viiul.
Sisseastumisavalduse blankett

on leitav kunstide kooli kodulehelt
aadressil

iisakukunstidekool.weebly.com

Alutaguse valla 2019. aasta fotokonkurss

veebruar-

30. november
1.
Konkursist osavõtmiseks tuleb Alutaguse vallas tehtud fotod saata digitaalsel
kujul aadressile huvikeskus@alutagusevald.ee. Iga osaleja võib esitada kuni
5 pilti. Koos fotodega tuleb saata autori kontaktandmed (nimi, vanus,
telefon). Igale fotole lisada pildi pealkiri ja lühike seletus, kus ja millal pilt on
tehtud. Foto ei tohi olla digitaalselt töödeldud (digitaalne töötlus on lubatud
ainult lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse, tumeduse
ja kontrastsuse parandamiseks). Foto ei tohi ületada maksimaalset mahupiiri
5 MB. Korraldajal on õigus tasuta kasutada konkursile laekunud fotosid. Pilte
oodatakse konkursile kuni 30.novembrini. Kriteeriumitele mitte vastavad pildid
eemaldatakse konkursilt. Pilte hinnatakse järgnevateskategooriates: loodusfoto,
dokumentaalfoto (kaadrid sündmustelt jms). Lisaks selgitatakse välja rahva
lemmik ja Alutaguse Aasta Foto.
Lisainfo: huvikeskus@alutagusevald.ee, 3366960

e-mail,

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
•4. septembril kell 18 Mäetaguse mõisas
Narva Ooperipäevade raames kontsert, kus

esinevad Atlan Karp (bariton) ja Anneli Tohver
(klaver). Kavas on tuntud ooperiaariad.
Piletid ja info narvaopera@gmail.com,
+372 5561 6427 ja müük ka 30 min enne
serti kohapeal. Piletite arv on piiratud, soovitame teha broneeringud e-posti teel.
Piletihind 5 eurot.

kont-

•13. septembril kell 14.30-19.30
Iisaku noortekeskuses
DJ-koolitus
Lisainfo Iisaku noortekeskuse
noorsootöötajalt.

10-18

•14. septembril kell
Mäetaguse rahvamajas

Noorte ilupäev
Eesmärk on pakkuda Alutaguse valla noortele
uusi kogemusi ning oskuseid iluvaldkonnast.
Ilupäev koosneb kolmest õpitoast (meigikoo»rehvivahetus

»sõidukite hooldus
ja remont

10–18

»varuosade müük
»kaubaveo-ja

puksiiriteenused 24/7
Tartu mnt 41a, Iisaku
Alutaguse vald
Tel +372 5650 3379
artsarauto@gmail.com

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa-ja
põllu maad.info@est-land.ee
Tel 50 45 215, 51 45 215

Ostansõidukeid ja kaubikuid,
võib remonti vajada! Tel 5309 2650
ALUTAGUSE

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

patsipunumise-ja hennamaalingute õpituba), mida viivad läbi tunnustatud spetsialistid.
Õpitoad toimuvad kolmes erinevas grupis (ühes
grupis 10 noort) paralleelselt. Omaosalus 10 €.
Maksimaalne osalejate arv 30 noort.
NB!Üritusel saavad osaleda
aastased
Alutaguse valla noored!
Täpsem info ja registreerimine MTÜ Alutaguse

litus,

ARTSAR AUTO OÜ

»käivitus abi

–

Kuremäel
24.09.2019 VIII Mäetaguse ujumise seeriavõistlus
2019 VI etapp
28.09.2019Liikudes läbi Alutaguse – Iisaku

järgmistele huvialadele:

81

TAMARA PETUHOVA
LINDA RÄÄST
LEMBIT JUUSE

•

29. augustist kuni 4. septembrini

LEMBIT MÄGI

KALJU VOOL

29.08.2019RSK Jõhvikas –
orienteerumisneljapäevak Kurtnas
11.09.2019 DiscSport.ee Ida-Viru nädalamäng
2019 – XXIII etapp Pannjärvel
12.09.2019RSK Jõhvikas – orienteerumisneljapäevak Varesmetsas
15.09.2019Põleva Kivi rattaõhtu VI etapp
•

•

SULEV TOOMING

JAANO PIIRITS

alutagusesport.ee

võtab vastu uusi õpilasi
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MARIA KAŠIRINA
PALME SAVI
ÜLO PALMET
MILVI ROOSVALD
PEETER SITSMANN
LEIDA LAUR
LIA VALDRE
HILMA KESKPAIK
KALJU SELLIOV

ALUTAGUSE SPORDIKALENDER

Kool

sünnipäevalapsi
SILVIA RUUDA

Iisaku rahvajooks

Iisaku
Kunstide

Õnnitleme
SILVIA KOPPEL

28. september

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu
arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise
raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta
rakenduskava meetmetele M1 ja M2
Meetmemahud:
M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine – 200 000 €
M2-Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks
000 €
M3 (Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine) sellel aastal ei avane. Juhul kui
aasta jooksul koguneb projektidest jääke, avame M3 meetme 2020. aastal.
Taotlusvoor on avatud *06.-13. septembril 2019
kell 17:00* (taotlemine uue e-PRIA kaudu)
ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on
oodata novembri lõpuks. Abikõlblik piirkond on
Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste
Lohusuu ja Avinurme valdade geograaf lised
territooriumid.
Vooru infopäev toimub augusti teises pooles.
Täpsem info: www.pakmty.ee

–125

Elulaadikoda, +372

5623 3256,
www.elulaadikoda.ee.

•20. septembril kell 20.30
Iisaku rahvamajas Sügispidu
Tantsuks ansambel Must Panter,
piletid eelmüügist 5 €, peoõhtul 7 €.
Kohtade broneerimine ja lisainfo 5886 6418
või merle.pikhof@alutagusevald.ee

11-14

•21. septembril kell
Illuka spordisaalis ja staadionil

Alutaguse valla pere tervisepäev
•21. septembril kell 13
Alajõe rahvamaja kõrval
Sügisõhtu koos kontserdi ja tantsuga ning
Alajõe kiriku 130. aastapäeva tähistamine.

•27. septembril kell 19
Kurtna noortekeskuses
aastastele
Muinasjutuöö
Võta kaasa tervislik amps ühisele lauale.
Lisainfo Kurtna noortekeskuse

7-12

noorsootöötajalt.

11-17

•28. septembril kell
Kiikla rahvamajas
Maal elamise päeva raames videoprogramm rahvamajas toimunud sündmustest,
sulapärlite ja lapitöö töötuba.
•29. septembril kell 12
Iisaku rahvamajas mälumäng

•29. septembril kell 12
Mäetaguse rahvamajas
V Hoidiste festival „Mäetaguse moos“
Selguvad tublimad hoidiste-ja moosimeistrid! Eraldi arvestuses hinnatakse soolaseid-ja
magusaid hoidiseid! Auhinnad iga kategooria parimatele ning lisapreemiad leidliku-

matele. Hinnatakse ka purkide välimust!
Üllatusesinejad ja mooside pimetestimine.
Kohapeal pann koogikohvik. Hoidised ootame
kõikidesse Alutaguse valla rahvamajadesse
hiljemalt 23. septembriks. Moos on moes,
kohtumiseni hoidistefestivalil! Lisainfo
huvikeskus@alutagusevald.ee või
tel 336 6960.

•1. oktoobril kell 19
Iisaku rahvamajas
„Röövsaak“.
Must komöödia kahes vaatuses. Lavastaja
Peeter Tammearu, tõlkija Kalle Hein, Kunstnik
Martin Mikson, muusikaline kujundaja Tobijas
Tammearu. Osades Raivo Trass, Triinu Meriste,
Markus Habakukk, Jürgen Gansen, Raivo
Rüütel, Ahto Matt. Täispilet 16 €, sooduspilet
13 € (õpilane, pensionär, invaliid, ISIC/ITIC
Kuressaare Teatri etendus

kaart), 12 € (gruppidele alates 10 inimest), 8
€

(suurperede kaardiga). Lisainfo: 5886 6418

või

merle.pikhof@alutagusevald.ee

NÄITUSED
•Esemenäitus kelladest „Ajanäitajad“

Iisaku raamatukogus augustis-septembris

•Näitus „Eksliibrised Iisaku Gümnaasiumi

raamatu-

õpilastelt oma õpetajatele“Iisaku
kogu trepigaleriis 3. september-31. oktoober
•Tõnu Linderi maalinäitus „Minu maailm“

Mäetaguse rahvamajas 1. juuli-1. oktoober.

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

