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Ida-Virumaa aasta tegusaim
kodanik on Anne Nurgamaa
Foto: Margit Kurvits

Signe Roost

valitika seltsi aseesimeheks. Kevadel

toimetaja

autasustas Keskkonnaministeerium

Ida-Viru

Tegusaim Kodanik
2019 nimetusega tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes on oma tegevusega 2019. aastal silma paistnud
ning kaasa aidanud oma piirkonna,
maakonna või valdkonna positiivsele
Aasta

arengule.
Ida-Viru Et evõtluskeskuse poolt
kodanikukuul korraldatava konkursi
esildises on toodud välja, et Anne
Nurgamaa on Alutaguse looduse
ja kultuuriloo uurija ja kaitsja, üks
Iisaku muuseumi eestvedajaid, kellel
on väljapaistev roll Alutaguse
pargi loomisel ja arendamisel. Tema
eestvedamisel toimus Alutagusel
Eesti looduse päeva tähistamine, millest võtis osa 500 loodusesõpra. Tal
on teeneid nii Eesti noorima
pargi tutvustajana kui ka arendajana.
Tema eestvedamisel toimuvad
loodusõhtud ja -retked on populaarsed ning neil osalevad loodusesõbrad
lisaks Alutaguse vallarahvale Jõhvist
ja kaugemaltki. Ta on populaarne
looduskaitsja Eesti Looduskaitse
Seltsis ning tänavu seltsi juhatuse
valimistel sai ta enim hääli ning

rahvusrahvus-

Anne Nurgamaad Looduskaitse
teenetemärgiga. Looduskaitsemärkidega tõstetakse esile teeneid
duse uurimisel, loodusteadmiste
levitamisel, looduskaitse
misel, arendamisel ja tutvustamisel

looedenda-

Aeg mu sees
ja ümber ringleb,
ei näe lõppu ega algust,
aga ringlemisi hinge
hoovab õrna eluvalgust;
küünal põleb minus endas,
...

nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel

tulukesi süttib rodus...

tasandil.
Igapäevatööd teebAnne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumi
pedagoogi ja giidina. Alutaguse
valla inimesed näevad Annet ikka
tagasihoidlikul ja tarmukal moel
oma asja ajamas ning nagu näha, on
nende asjade loetelu pikk. Kui on
huvi siinsete murrete, poluvernikute, vadjalaste või veel tuhande Alutaguse kanti puudutava teema vastu,
tasub alati Anne poole pöörduda.
Teemasse sisse elades hakkavad ta
silmad rääkides sädemeid pilduma
ning tema jutuvestmisoskus on sütitanud paljusid huvituma loodusest
jakultuuripärandist. Anne koostada
on ka Iisaku Kihelkonna Muuseumi

Ingel tasa ligi lendab
ongi Jõulud!...

-

Olen KODUS.
(Virve Osila)

Rahulikke jõule
ja head uut aastat!

toimetised, mis on tänuväärne lugemisvara igale koduloohuvilisele.
Õnnitleme ja täname Annet ning
soovime vallarahva poolt jõudu!

Videod Anne Nurgamaa tegevusest ja tunnustamisest on leitavad
järgmistel internetiaadressidel:

Alutaguse Vallavalitsus

www.facebook.com/134058698817/videos/1354597438043424/

www.err.ee/1007878/ida-viru-tegusaim-kodanik-on-koduloouurija-ja...

Alutaguse Vallavolikogu

3. jaanuar Vabadussõjas
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võidelnute mälestuspäev
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16 üvi

Alajõe kogukonnamajas (Anaübis

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva
tähistatakse, et austada Eesti iseseisvuse
eest võidelnuid.
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vabatahtli-

ja tagasi tõrjuda.
Alates 1919. aasta märtsist oli peaaegu
kogu eestlaste asuala taas Eesti Vabariigi kontrolli all. Ka edasistes ägedates
lahingutes ei suutnud Punaarmee Eesti
sõjaväe ja rahva vastupanu murda.
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Relvad vaikisid 3. jaanuaril 1920 kell
10.30, mil jõustus Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel 31. detsembril
1919 sõlmitud vaherahu. Eesti kaotas
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Vabadussõda algas 28. novembril 1918,
mil Nõukogude Vene väed tungisid üle
Narva jõe ning hõivasid 1919. aasta
alguseks märkimisväärse osa Eestist.
Loomisel olev Eesti armee, mida toetasid
Soome ja mitme teise maa
kud, suutis vastase rünnakud peatada
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sõjas 6275 inimest, neist 3588 otseses

lahingutegevuses.
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Alutaguse Vallavolikogu
28. novembril 2019. a
Lia Teeväli

vallasekretäri abi
Otsustati kinnitada Mäetaguse Põhikooli arengukava
aastateks 2020-2024.
•

Otsustati muuta Iisaku Gümnaasiumi põhimäärust, et
viia see kooskõlla põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses
•

sätestatuga.

Otsustati kehtestada Alutaguse Huvikeskuse uus põhimäärus. Põhimäärus on vormistatud peatükkidena, mis
annab määrusele parema loetavuse. Põhimääruses on
eraldi välja toodud huvikeskuse struktuuriüksused ning
lisatud nimistusse ka kogukonnamaja, mis täidab samuti
kultuurikeskuse rolli ning kus toimivad ka muud valla jaoks
olulised teenused.
•

Otsustati kehtestada Alutaguse valla arengudokumentide
menetlemise kord. Määruses sätestatakse Alutaguse valla
arengudokumentide liigid, nendekoostamise algatamise,
koostamise, menetlemise, ülevaatamise ja muutmise kord
ning vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.
•

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018
määrust nr 52 „Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel
kauba või teenuse müügi kord Alutaguse vallas“, millega
•

antakse seadusest tulenevalt müügipileti hinna kehtestamine vallavalitsuse pädevusse.
Otsustati nõustuda ASile YIT Eesti maavara kaevandamise
loa andmisega Raudi liivakarjääri mäeeraldisel ja
naameti korralduse eelnõuga järgmistel tingimusel: 1)
Maavara kaevandamisel arvestada EHS § 71 lõikes 2 ja §
72 lõike 1 punktis 3 sätestatut Raudi tee nr 2290862 osas;
2) Karjääris on lubatud mäetöid teostada tööpäevadel
ajavahemikus 08.00 kuni 18.00.
•

Keskkon-

Otsustati nõustuda Kiviõli Keemiatööstus Osaühingu
maavara kaevandamise loa nr IVIM-013 (L.MK.IV-51125)
muutmisega Kolustre kruusakarjääris ja Keskkonnaameti
korralduse eelnõuga järgnevate täiendavate tingimuste
lisamisega loale: 1) Tolmu leviku vähendamiseks tuleb
kaevandamise ja vedude perioodil (kuival ajal) niisutada
purustatavat tooret, karjäärisiseseid teid ning platse; 2)
Kallurite liikumisel transporditeedel kasutada vajadusel
tolmu leviku vähendamiseks teede niisutamist või katmist
kaltsiumkloriidi lahuse või helbelise lahtise soolaga; 3)
Katendist tuleb moodustada müratõkkevallid lähimate
elamute suunas; 4) Karjääris on lubatud mäetöid teostada
tööpäevadel ajavahemikus 08.00 kuni 18.00.
•

Otsustati võõrandada otsustuskorras üürnikuleTudulinna
külas asuv 4-toaline korteriomand aadressil Uus tn 3-10
(eluruumi pind 72,2 m², kaugküte) hinnaga 722,00 eurot.
Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud
kannab ostja.
•

Otsustati võõrandada otsustuskorras üürnikuleTudulinna
külas asuv 2-toaline korteriomand aadressil Uus tn 3-1
(eluruumi pind 48,8 m², kaugküte) hinnaga 488,00 eurot.
Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud
kannab ostja.
•

Otsustati võõrandada otsustuskorras üürnikuleTudulinna
külas asuv
korteriomand aadressil Pikk tn
(eluruumi pind 64,4 m², kaugküte) hinnaga 1288,00 eurot.
Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud
kannab ostja.
•

3-toaline

21-3

Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras
Alutaguse valla omandis olev 3-toaline korteriomand
(registriosa nr 4313508, katastriüksus 22901:001:0117,
korteri üldpind 45,50 m2) aadressil Kurtna 4-5, Kurtna küla,
Alutaguse vald, Ida-Virumaa. Korteriomandi alghinnaks
määrati 2 440,00 eurot (50 eurot/m2). Enampakkumise
nurjumise korral on vallavalitsusel õigus alghinda alandada
kuni 20%. Ostu-müügilepingu sõlmimise kulud jäävad
ostja kanda.
•

Otsustati lubada Alutaguse Vallavalitsusel sõlmida koostööleping Sihtasutusega Ida-Viru Ettevõtluskeskus Ida-Virumaa turismi arendamisele suunatud turismikoordinaatori
teenuse osutamiseks tähtajaga 01. jaanuar 2020. a kuni
31. detsember 2023. aja otsustati garanteerida lepinguliste kohustuste täitmine nelja aasta jooksul summas 5000
eurot aastas, kogusummas 20 000 eurot.
•

•Otsustati lubada Alutaguse Vallavalitsusel sõlmida hankeleping Vasknarva sadama ehitustööde I etapi teostamiseks
vastavalt riigihanke tulemusele ja otsustati garanteerida
täiendavatekohustuste võtmine 185 070,80 euro ulatuses.
Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuari
2018 otsust nr 42 „Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule
rumaa Omavalitsuste Liit“, millega pikendati ülesannete
täitmise tähtaega kuni 31. detsember 2021. a.
•

Ida-Vi-

MÄETAGUSE PÕHIKOOL
on hea kooli teerajaja
konverent-

9. detsembril Tartus toimunud
sil selgusid koolid, kus väärtuskasvatusega
tehakse eeskujuväärivat tööd. Tartu Ülikooli
eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop andis
väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli "Väärtuskasvatuse kool 2019" üle Võru Gümnaasiumile
ja Võru Kesklinna Koolile.
Võru Kesklinna Kool vääris karikat kaasava
juhtimise, vabaduse ja vastutuse kujundamise
ning füüsilist javaimset tervist toetava väärtuspõhise koolikeskkonna loomise eest.
Kaare Lille, Võru Kesklinna Kooli direktori arvates näitas tunnustus, et nad on oma
tegevustes õigel teel. "Meil on uus renoveeritud
koolimaja ning saame nüüd öelda, et oleme
suutnud sellele uhkele välisilmele samaväärse
uhke sisu saavutada," naljatles Lill kooli püüdlustest kõneldes. Kooli õppejuht Õnne Kronberglisas, et tänu eetikakeskuse tunnustusprogrammile muutus nende töö süsteemsemaks
ning nad on üheskoos oma õpetajatega palju
saavutanud. "Väärtuskasvatuse karika saamine
on hea meeldetuletus, et meie koolis on väga
palju head ning see kindlasti motiveerib meie

kooliperet ka edaspidi," arvas Kronberg.
Võru abilinnapea Sixten Sild sõnas, et Võru
Kesklinna Kool väärib igati oma tunnuslauset "Õppimiseks parim paik!". "Selles koolis
on

inimesed alati särasilmsed ja tegutsemis-

himulised ning ollakse edukad väga paljudes
valdkondades," osutas Sild. Ta lisas, et kõige
muu hea kõrval torkab Võru Kesklinna Kooli
juures silma veel tegutsemislust iga-aastase
kooli muusikali lavastamise juures ning kooli

vilistlaste tugev jätkuv toetus.
Võru Gümnaasium pälvis tunnustuse
tuspõhise ja teadlikult kujundatud koolikul-

väär-

tuuri, mõtestatudkoostöö väärtustamise ning
avatud, koostöise ja sõbralikukoolikeskkonna

loomise eest.
Võru Gümnaasiumi õppejuht Annely

Hind-

rikson sõnas, et tänab oma kooli õpetajaid selle
suurepärase töö eest. "Ma olen tänulik, et nad
olid valmis selle väljakutse vastu võtma, sest
kohe algab ka uus arengukava periood ning
eneseanalüüsi kirjutamine on sellele
likuks sisendiks," kirjeldas Hindrikson tunnustusprogrammi väärtust koolile. "Saame kõik
hea nüüd oma arengu järgmisse etappi kaasa
võt a ning hakkame püüdlema veelgi parema

väärtus-

poole,"

õppejuht.
Anti Alasi, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrguosakonna peaekspert, tõi
esile, et Võru Gümnaasium on alates kooli
avamisest 2015. aastal olnud väga selge väärtusorientatsiooniga kool. "Rõõmustame koos,
et kooli suurepärasus on nähtav järjest laiemalt
ja kaugemale. Koolikogukond ja koolipidaja
Haridus- ja Teadusministeerium on Võru Gümnaasiumi pingutust suurepärase kooli loomisel
juba ammu märganud," sõnas Alasi.
sõnas

Mäetaguse Põhikooli direktorit Veera Sibrikut õnnitlevad
vallavanemTauno Võhmar ja abivallavanem Kairi Soomer.
Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli

pro-

jektijuhi Nele Punnari sõnul on kindlasti igal
koolil üle Eesti omad tugevused ja arengukohad. "Tunnustusprogrammi käigus valmib

krii-

tiliste sõprade nõustamise toel väärtusarenduse
analüüs, mis aitab need tugevused üles leida ja
nähtavaks teha," lisas Punnar. Tema sõnul on

väär-

Tiitliga "Hea kooli teerajaja" tunnustati:
Kergu Lasteaed-Algkool, Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool, Mäetaguse Põhikool,
Palupera Põhikool, Roosna-Alliku Põhikool, Sillamäe Eesti Põhikool, Tallinna

nimelistele tunnustusprogrammidele on aastaoma

valdkond)

mil-

nustusprogrammis osalemine annab suuna,
liste tegevustega edasi liikuda või millest üldse
loobuda. "On oluline, et kooli põhiväärtused ei
jääks ainult dokumentidesse, vaid need leiaks
igapäevaselt ka kehastuse," osutas Punnar.
Tunnustusprogrammi "Hea kool kui
tuspõhine kool" tiitlid anti üle 12. väärtuskasvatuse konverentsil "Harjutades kujuneb
iseloom". Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade
väärtusalast tegevust alates 2009. aastast.
Tunnustusprogrammides (varem konkursitööde kirjutamisel) said koolid osaleda juba
seitsmendat korda. Hea kooli ja hea lasteaia

2009-2019

"Hea kooli eksperdi" märgiga tunnustati
Kilingi-Nõmme Gümnaasium (juhtimise
"Hea kooli edendaja" tiitli pälvisid
Jüri Gümnaasium,Tabivere Põhikool,
Tartu Descartes'i Kool, Türi Põhikool,
Võru Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool,
Väätsa Põhikool, Ülenurme Gümnaasium

koolid sageli tagasisides välja toonud, et tun-

tel
ja 92 kooli.

SÜSTEEMSE VÄÄRTUSKASVATUSE

EESTTUNNUSTATUD KOOLID:

tööd saatnud 113 lasteaeda

Läänemere Gümnaasium, Tartu Karlova
Kool, Võnnu Keskkool

Tunnustusprogrammi ja konverentsi korral-

dab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus-ja
Teadusministeeriumi riikliku programmi
"Eesti ühiskonna väärtusarendus
jätkuprogrammi raames. Konverentsi toetas
Briti Nõukogu Eestis.

2009-2013"

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

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

või-

vad teha üksikisikud, juriidilised isikud, organisatsioonid, seltsid, volikogu ja valitsus. Et epanek peab olema põhjendatud ja sisaldama:
1) aunimetuse saaja kandidaadi ees-ja
perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg,

elukoht, tegevusala jne);

2) aunimetuse saaja kandidaadi teenete
loetelu või panuse kirjeldust;
3) ettepaneku esitaja(te) nimi(nimed) ja

allkiri (allkir

j ad).

Valla aukodaniku nimetus ja teenetemärk
antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel.

Kirjalikud ettepanekud palume saata hiljemalt
10. jaanuariks 2020. a e-posti aadressile info@
alutagusevald.ee või posti teel aadressile Alutaguse Vallavalitsus, Tartu mnt 56, Alutaguse
vald 41101 või tuua Alutaguse Vallavalitsusse.
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Peipsimaa turismivõrgustik
sai kümneaastaseks

TUNNUSTATI

Tänati nõukojalise Peipsimaa Koostööfoorumi liikmeid. Foto: Tom Zuravljov

Järveäärset piirkonda tutvustav värav

Signe Roost
toimetaja

on visitpeipsi.com turismiveeb, mis kirjeldab maakondade ja valdade piire ületavat
identiteeti sõnadega: „Peipsi on avar, rannad
–

Kümme aastat tagasi 10. detsembril kogunes Kuremaal grupp entusiaste, kes nägid
Peipsiäärses piirkonnas kasutamata turismipotensiaali ning tundsid vajadust tehakoostööd. Omavalitsusi oli sel ajal piki järve
kallast 22. Sündis mitteformaalne Peipsimaa Koostööfoorum. 2011. aastal loodi

piirkonna arendusorganisatsioon MTÜ
Peipsimaa Turism ning tänaseks ollakse
jõudmas turismisihtkoha staatusesse.
Võrgustikuga seotud inimesed Narva
jõe äärest Läti piirini tulid kümme
tat hiljem 10. detsembrilkokku Mustvee

aas-

kultuurimajja, et pidada maha üks asjalik

ja meeleolukas üheteisttunnine sünnipäevapidu. Gaute Kivistiku humoorikal juhatusel vaheldusid inspireerivad ettekanded
virgutuspausidega, mida toetasid Peipsimaa maitsed osalevate ettevõtjate poolt

pakutuna.

ja inimesed erinevad. Järv ühendab siiski
kõiki. Nii venelased, eestlased kui ka setud
vaatavad aukartusega Peipsi poole. Tema on
nende jumal ja toidulaua katja.”
Toit, autentne kultuur ja loodus on need
kolm peamist teemavaldkonda, mille koosluses sünnib meeldejääv elamus. Margus
Sameli EASi Turismiarenduskeskusest
sõnastas Eesti turismi olemuse järgmiselt: „Eesti edu aluseks on kõigi osapoolte
positiivsus, uhkus paiga identiteedi üle ja
ühine tegutsemine, mis loob positiivse
külastajakogemuse ning korduvkülastuse
motivatsiooni.“ Turism Peipsi ääres ei ole
täna mitte äri, vaid pigem elustiil. Üheskoos
nutikalt tegutsedes säilitame meile väärtusliku elukeskkonna ning elu maal. Selle
nimel tegutsevad ettevõtjad, omavalitsused,
Leader tegevusgrupid ja oleks tore, kui oma

panuse sõna, mõtte või teoga annaks igaüks
meist selle järve kaldal.
Päeva lõpetas 2019. aasta tegusate ja
tragide tunnustamine. Kõik nominendid
said mälestuseks puitlaastule kantud tänukirja ning eriti tublidele kingiti kuldkalaga
karikad Peipsi lainel lupsu lööv rääbis.
Igas kategoorias olid nominentide hulgas
ka Alutaguse ägedad turismiettevõtjad Piret Talistu Kauksi puhkemaja ja Päsari
köögiga ning Pille Põld ja Raivo Pärn
napungerjalt Pärnaõue pererestoga. Karika
tõi ära osaühing Alutaguse Juust Iisakust kui
atraktiivne Peipsimaa turismiobjekt.
Sünnipäevatordi ja Paunvere poiste bändiga alustati üheteistkümnendat tegevusaastat. Viimased viis aastat Peipsimaa Turismi
vedanud Kadi Ploom lubas uueks aastaks
meile juba tuttavate tegevuste jätkumist,
piirkonna tutvustamist sihtturgudel ja uusi
algatusi. V Peipsi Järvefestival toimub
18. juulilalgusega ikka Vasknarvast. Paneme
siis paadid valmis ja Peipsimaad avastama!

Tegus Peipsimaa turismiarendaja
Liis Lainemäe
Natalia Tumanova
Leo Kütt
Tubli Peipsimaa turismitegu
Peipsi Toidu Tänav
Peipsi Järvefestival
Peipsi Romantika

–

Ran-

Atraktiivne Peipsimaa turismiobjekt
Alutaguse Juust OÜ
GermaniTalu OÜ
Peipsimaa Muuseum

11.-

Iisaku Gümnaasium paigaldas
kooli fuajeesse ENN SELLIKU
tunnustustahvli
Iisaku kogukonnas on sport alati au
sees olnud. Sporditegemist on

9. detsembri hommikul kogunes
koolipere tunnustustahvli pidulikule

nud ka meie asukoht ja ümbruse loodus. Üheks Iisaku kooli tuntumaks
sportlasest vilistlaseks on kahtlemata

avamisele. Suurmeistri auks korraldatud üritusel osales ka Enn Sellik
ise. Lühiülevaate tema sportlikest
saavutustest tegi 11. klassi õpilane
Kaspar Uustal, kes intervjueeris
dikuulsust oma uurimistöö raames.
Staadioni poole jooksva Enn Selliku
selja taga on ära toodud tema sportlikud saavutused, mis peaksid inspireerima tänaseid õpilasi järjepidevalt
treenima, et suurmeistri rekordeid
lüüa. Enn Sellik ise jäi oma
tus tagasihoidlikuks ning sõnas, et

soosi-

kergejõustiklane

Enn

Sellik, kes sel

nädalal tähistas oma 65. sünnipäeva.
Kevadel, pärast Iisaku raamatukogus
toimunud Enn Selliku elu kajastava
raamatu esitlust, tekkis kooliperel
mõte oma vilistlase saavutuste auks
tunnustustahvel paigaldada. Teostuse
olid nõus enda peale võtma nii meie
kooli kui Iisaku Kunstide Kooli
lased Emely Sulg ja Kristiina Avel.
Koht elusuuruses suurmeistri pildiga
stendiks oli kooli fuajees valmis juba
suvel, teostusele läks Kristiina Avelil küll planeeritust pisut kauem ja
appi tuli võtta ka lisajõudu, aga detsembri alguses sai tunnustustahvel

vilist-

paigaldatud.

spor-

sõnavõ-

tema

edus mängisid suurt rolli Kohtrajooni Spordikooli Iisaku

la-Järve
osakond, treenerid, trennikaaslased

ning kogu Iisaku kogukond. Oleme
uhked oma spordikuulsuse üle ning

Enn Sellik koos
tunnustustahvliautori
Kristiina Aveliga.

hoiame pöialt, et tema saavutused

Foto: Külli Guljavin

innustavad tänaseid noori pingutama.

Ida-Virumaa ühenduste tunnustamise konkurssil tunnistati parima
KOP rakendaja nominendiks Tudulinna vana kirikut taastav
MTÜ Kultuurikants. Konkursi korraldasid Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
Jõhvi Vallavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja Europe
Direct`i Narva teabekeskus.
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Fotod Kaja Tina

30 aastat täis kauneid kunste
Rauno Avel, kes kõik on meie endised
õpilased. Praegustest õpilastest kandsid enda kirjutatud pala ette Adeliina
Pärn ja Kaarel Karp ning õpetajatest

Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor
16. novembril tähistasime Iisaku Kunstide Kooli 30. aastapäeva. Alustasime
näituse avamisega Iisaku Kihelkonna
Muuseumis. Näitusel on väljas valik
viimase viie aasta jooksul valminud
parimatest töödest ning see on meie
kunstiõpetaja Kaja Tina poolt kenaks
tervikuks kujundatud. Näitusekülalistele avaldasid eriti muljet papjeemašee tehnikas rahvariides nukud,
Emma Labe keraamilised nõud, Laura
Johanna Kase ning Adeliina Pärna joonistused, Laura-Eva Räästi, Emely Sule
ja Elin Elkeni pärli-nööbitööd. Olgu
öeldud, et meie kunstiõpilaste töid
on vaatamiseks väljas veel Kurtna
raamatukogus, Mäetaguse
jas ja Iisaku rahvamajas.
Näitus vaadatud ja head sõnad
dud, suundusime Iisaku rahvamajja,
kus järgnes kontsert ja koosviibimine.
Oleme tänulikud, et meie pidupäevast
olid osa võtma tulnud Eesti Kunstikoolide Liidu juhatusest Margit Mikk,
kolleegid Kohtla-Järve Kunstide Koolist, Jõhvi Muusikakoolist ja Viimsi
Kunstikoolist, head koostööpartnerid
koduvallast ning vallavanem Tauno
Võhmar. Peol oli ka enamus meie 70st
õpilasest. Rõõm oli kohtuda kunagiste
kolleegidega ja endiste õpilastega, kellest nii mõnestki on tänaseks saanud
meie hea koostööpartner, nõuandja
ja abiline. Auväärne Helga Surva, kes
30 aastat tagasi noore pensionärina

rahvamaöel-

meile solfedžoõpetajaks tuli, meenutas
entusiastlikku õhkkonda ning
seda imelist tunnet, kui oli võimalik
suhelda töö juures ainult eesti keeles.
Eelnevalt oli tal ju direktori kogemus
toonast

Kohtla-Järve

Muusikakoolist, kus

kaheksakümnendatel kohe kindlasti
eesti keelega hakkama ei saanud.

olid kontserdiks värsked lood kirjutanud Vladimir Sõtševski ja Pille Nagel.
Omaloomingukõrval kõlas klassikaline
ja rahvamuusika.
Esitamisele tulnud tantsude autoriks oli enesestmõistetavalt meie oma
tantsuõpetaja Ave Jääger-Nurgamaa,
kes muuseas on Iisaku Kunstide Kooli
vilistlane. Peale kõrghariduse
mist tuli ta kodukohta tagasi ja on juba
15 aastat siinseid tantsuhuvilisi õpetanud.Peo ettevalmistamisel andsid oma
panuse kõik meie õpetajad Valentina

omanda-

–

Järve, Irina Sbrodova, Inna Mihhailova,
Ave Jääger-Nurgamaa, Pille Nagel, Vladimir Sõtsevski ja Kaja Tina.
30aastane inimene on täies elujõus
ning oma parimais aastais. Seda võib
öelda ka meie kooli kohta. Õpetame ja
õpime, korraldame näitusi ja kontserte
ning võtame osa kultuurisündmustest
nii lähemalkui kaugemal. Miski ei teki
aga tühjale kohale. Oma kontserdiga
tegime kummarduse Robert Theodor
Hansenile, kes juba 1868. aastal Iisakus
muusikapõldu harima hakkas. Nii kirjutas 1912. aasta 27. augusti Postimees:

suveiisakulast Hans Hindperet, kes
Iisaku laulu sissegi on pannud. Lisaks
nendele tuntud heliloojatele oli meie
kontserdikavas IN-klubi noorte laul
aastast 2003, autoriteks Robert-Kevin
Viirlaid, Richard Sootalu, Aivo Jääger,

Iisaku Kunstide Kool asutati 5.
oktoobril 1989 kohaliku algatuse tulemusena meie esimese direktori Eha
Leigeri eestvedamisel. Kui kool alustas, oli õpilaste arv 52 ja õpetati klaverit, akordioni, puhkpille ning kunsti.

on

siin-seal

soetanud õppevahendeid kunsti- ja

muusikainst-

tantsuhuviala jaoks ning
rumente. Selles on meid lisaks omavalitsusele aidanud erinevad fondid: Eesti
Rahvuskultuuri Fond, Kultuurkapital,
ILOP, Varaait jt. Tänavu jõulude ajal
täitub meie kauane unistus - saame
klaveriklassi uhiuuekabinetklaveri otse
Estonia vabrikust. Oma tegevuse jäädvustamiseks andsime aastapäeva puhul
välja almanahhi ja CD, mida rahastasid
KOP ja Alutaguse vald. CD salvestas
meie endine õpilane Rauno Avel, kelle
hoolas ja innustunud suhtumine
rib vaid kiidusõnu. Kooli juubeliks välja
antud almanahhi ja CD plaati võivad
asjast huvitatud koolist küsida – kõik
ei ole veel otsas.
1999. aastal koostatud arengukavas
seisab: "Iisaku Kunstide Kool on lõunaregioonis ainuke omataoline, mistõttu
peab kooli tegevus kujunema regioonikeskseks." 20 aastat hiljem võib tõdeda,
et tänu valdade ühinemisele oleme
lõpuks sinnamaani jõudmas, et huviharidus on muutunud kättesaadavamaks
ka kaugemates piirkondades elavatele
lastele. Lõpetan sõnadega, mille keegi
vallavolikogu liikmetest aastatetaguses
anonüümses küsitluses kooli tulevikunägemusena kirja pani: "Seda vankrit,
mis veerema on lükatud, on tulevikus
võimatu seisma panna."

vää-

"Astusid sa Iisaku kirikusse, siis pani see
sind imestama, et siin sootu teisiti lauldi,
kui suures osas kodumaa kirikutes, kus
laulu lõpp algusest kaugele venib. Iisakus,
siin valitses taktikindlus, elavus, värskus.
Tundub, nagu laulaks mõni harjutanud
laulukoor."
Kui Hansen

Alustati nullist, sest koolil puudusid
pillid japuudusid ka ruumid. Klassid
paiknesid
gümnaasiumi majas
ja lasteaiahoones. Käiku läksid õpetajate isiklikud pillid, tantsukostüümid
valmisid emade osavate käte abiga ja
kunstiõpetaja sai rakendada kogu oma
fantaasiat, et teha ei millestki midagi.
Raskete aegade kiuste saadi hakkama.
Tänaseks oleme juba 20 aastat
tegutsenud meile sobivates ruumides
kompaktselt koos ühes Iisaku Gümnaasiumi majatiivas. Meie pilliõppimise
võimalused on tublisti laienenud, oleme

nii-öelda ühe loo

helilooja üldtuntud on tema "Ema
süda", siis meie kontserdiks valis õpe–

taja Valentina Järve hoopis ühe teise,
samuti Lydia Koidula sõnadele kirjutatud laulu "Eesti muld ja Eesti süda".
Kontserdikava koostades panimegi sel
korral rõhku just meie kandis
nud loomingule. Nii ei unustanud me

sündi-

Stencil-kunsti õpituba
Kaja Tina
Iisaku Kunstide Kooli kunstiõpetaja
27. novembril toimus Iisaku Kunstide Koolis stencil-kunsti õpituba, mida juhendas nimekas tänavakunstnikVon Bomb. Noori
osalejaid oli Iisakust, Tudulinnast ja Mäetaguselt. Teemaks oli
autoportree. Mõistagi soovisid kõik, et nende portreed hästi välja
tuleksid, sestap tegeldi šablooni lõikamisega väga hoolikalt. Joo-

nistused oli kunstnik töödeldud portreefotode põhjal eelnevalt
valmis joonistanud. Kõik said väga hästi hakkama. Lõpuks

värvi-

sime Von Bombi juhendamisel šablooni abil portreed aerosoolvärviga ära ja oligi valmis. Õpituba oli tore ja šabloonikunst pakkus osalejatele huvi. Aitäh juhendajale! Loodame ka tulevikus

noortele kaasaegseid kunstitegemise võimalusi tutvustada.
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Illuka ja Vilniuse
noored õppisid

internetis targalt käituma
hea-

professionaalne edukus ja
olu, mistõttu suureneb ka digihügieeni

Ave Amor

meie

Illuka Kooli huvi- ja projektijuht

olulisus.
Nii nagu hügieeni puhul, peaks ka

Käesoleval õppeaastal osalevad Illuka
Kooli õpilased Nordplus Junior
jektis "Digihygiene and digimedia for

pro-

students well-being". Projektis osalevad
30 Illuka Kooli ja 30 Vilnius Grigiškės
Šviesos gümnaasiumi 5.-9. klassi õpilast. Projekti eesmärk on tutvuda
neti ja erinevate tarkvarade kasutamise
võimalustega ning ohutu suhtlemisega
kasutades digivahendeid (digitehnika ja
internet, suhtlemine internetis, digivahendite mõju tervisele ja keskkonnale,
infosüsteemid ja veebikeskkonnad).
Mis on digihügieen? Digihügieen
tähendab terve rea soovituste järgimist,
näiteks uuenda järjepidevalt oma arvuti
operatsioonisüsteemi ja muud tarkvara,
järgi arvuti- ja internetikasutusel turvaja eetikareegleid, hoidu viirustest, aga
näiteks ka seda, et hoia oma digiseadmete akud laetuna. Tänapäeval on arvutid ja nutiseadmedkasutusel nii kodus,
koolis, tööl kui vabal ajal. Nendest sõltub

inter-

digihügieeni harjumuste kujundamine
algama juba varases eas. Et teema on jätkuvalt väga aktuaalne, on näha hetkel
meedias nähtavates teavituskampaaniates nagu “Suurim julgus”, “Targalt
internetis”
18.-22.
novembrini
võõrustasime
ja “IT-vaatlik”.
Illuka

Koolis

30

Vilnius

Grigiškės

Šviesos gümnaasiumi õpilast ja kolme

Hariv digiturvaline projektinädal möödus kiiresti ja tegusalt.
päeval saadi külalistega tutEsimesel
tavaks, esitleti üksteisele oma kodukoole
ning tutvuti põhjalikumalt võõrustava
õpetajat.

ja

kooliga. Muidugi

ei

puudunud

ka lõbu-

tutvumis- ja meeskonnamängude
mängimine.
Teisel päeval osalesime töötubades
sate

Virumaa
tuaalreaalsusest

kus räägiti virselle olemusestning
õpilased said end proovile panna vir-

TTÜ

Kolledžis,

ja

tuaaltuuri loomisel ja kasutamisel. Päev
Ida-Virumaa pärandkultuuri ehk

lõppes

põlevkivi kaevandamisega tutvumisega
ja meeldejääva ekskursiooniga Kaevandusmuuseumis. Muuseum pakkus palju
põnevust ja elevust, sest põlevkivi Leedus ei leidu. Huvitav oli nii maa all kui
ka maa peal.
Kolmas päev möödus Tallinnas.
Külastasime Tallinna Tehnikaülikooli,
kus Sille Laks Clarified Security OÜst
rääkis küberturvalisusest. Saime teada,
kuidas luua turvalist salasõna, kuidas
teada saada, kas mu andmeid on lekkinud. Väga huvitav oli ka Mektorys
Birgy Lorenzi juhendamisel käsitleda
läbi erinevate ülesannete ja mängude
küberkaitse väljakutseid privaatsuses ja
turvalises. Õppisime kriitiliselt hindama
veebisisu ning saime teada, kuidas hallata
ja kaitsta oma digitaalset identiteeti, sh
kasutades mitmeastmelist või -faktorilist isikutuvastust ja paroolitaastemeetodeid ning kuidas ära tunda võltsitud
kodulehti.
Iga Tallinna külastuse juurde kuu-

lub ekskursioon vanalinnas. Enamik

Tallin-

Leedu õpilastest ei olnud varem
nas käinud. Võib öelda, et meil vedas,

magu-

Tallinna Raekoja platsil oli nädala
jõuluturg ning saime koos
külalistega nautida varajast jõuluhõngu
ja teha pilte suure jõulukuuse juures.
Nädal jätkus internetiturunduse ja
küberkiusamise teemaga. Mathis Bogens
rääkis õpilastele digitaalsest turundusest ehk reklaami müümisest internetis.
Saime teada, miks teatud kaupade internetist ostmise või otsimise järel saame
oma nutiseadmel näha suurel hulgal
sama kauba või lehekülje reklaame ja
erinevaid hüpikaknaid ning õppisime ka
ise Google-keskkonnas reklaame looma.

kommetest. Lisaks maitsesime
sat šakotist, mis on puutüve meenutav
traditsioonilineLeedu kook, mida valmistatakse spetsiaalses pöörlevas vormis
ning mida serveeritakse Leedus tihtipulmade ja sünnipäevade puhul. Oli väga
meeleolukas õhtu.
Reede hommikul asusid külalised
pikale koduteele. Tänusõnu, häid soove
ja viimaseid kallistusi jagades lubasime,
et kohtume oma uute sõpradega juba
aprilli alguses Vilniuses, kus leiab aset

Küberkiusamise teema käsitlemiseks
mängisime ühiselt rollimänge ja

et õppisime, kuidas internetis

sest

eest avatud

arutle-

teine projektikohtumine.

Suurim kasutegur projektist oli see,

simerühmades erinevaid eluliste näidetega juhtumeid ning leidsime kirjeldatud olukordadele võimalikke lahendusi.

Püüdsime lahendusi otsides kirjeldada

praktiseerida.

ka küberkiusamise olemust - kuidas seda
märgata ja vastavas olukorras käituda.
Koos veedetud neli päeva möödusid kiiresti, olime mõnusalt sõpradeks
saanud. Viimane õhtu sai sisustatud
ühise tantsu ja mängude mängimisega.
Saime aimu Leedu kultuurist ja nende

Suur tänu kõikidele projektis
nud õpilastele, kolleegidele. Eriline tänu
lapsevanematele, kes võtsid nädalaks
enda perre vahetusõpilase. Kokkuvõtteks võib öelda, et meie ühise koostöö
tulemusena õnnestus projektinädal
suurepäraselt.

Turvalisuse ja ohutuse päev Illuka Koolis
Ave Amor
Illuka Kooli

huvi-

tuleta-

japrojektijuht

12. novembril toimus IllukaKoolis tore
lasteaialapsed,
Kohale
tulid
teemal
kooliperepäev
ja ohutus".
«Turvalisus
emad,

isad,

vanaemad

ja

ja

vanaisad,

et

koos nautida õpetlikku ja lustlikku
õhtut

läbides erinevaid ohutusteema-

lisi töötube, vaadata nukuetendust

külastada

heategevuslikku

ning

mardilaata.

liiklusteemalise nuku“Kati ja Jeti”,mis oli val-

algas
Õhtu

etendusega

minud Kirill Teiteri samanimelise
raamatu järgi. Etendus rääkis sellest,
kuidaslumeinimene Jeti sattus

koge-

mata linna
seal
satuti liiklusesse. Kuna Jeti teadis vaid
jakohtus

metsaseaduseid

ja sattus

Katiga.Koos

seetõttuerine-

vatesse ohtlikesseolukordadesse

Üks enim külastatav töötuba oli
“musta nuku katse”. Alustuseks
sid politseinikud osalejatele meelde, kui
vajalik on helkur ja kuidas seda õigesti
kasutada. Seejärel sõideti bussiga pimedale teelõigule, et ise veenduda, et helkuriga jalakäijat on autotulede valguses
näha väga kaugelt. Tumedates riietes
nukku on pimedal ajal aga pea võimatu
märgata. Bussisõit näitas, kui kaitsetu ja
nähtamatu on helkurita tumedatesriietes inimene. Veendudes selles, et
kur võib olla elupäästja, said perepäeval osalejad töötoas valmistada endale
helkurmärgi või erikujulise helkuri.
Päästeameti töötoas sai tutvust teha
tuletõrjespordiga ja panna teadmised
proovile puslet lahendades. Maanteeameti töötoas räägiti turvavarustuse
korrektsest kasutamisest.
Õhtu lõppes heategevusliku mardilaadaga, mille käigus kogusime raha

õpetas

Kati teda liikluses käituma.

hel-

Illuka Koolile puuviljakuivati ostuks.
Laada populaarseim müügiartikkel oli
kahtlemata laste isevalmistatud tervislik õunakrõps. Lisaks kaubeldi käsitöö
ja küpsetistega. Nagu igale
tavale laadale kohane, ei puudunud
ka suhkruvatt, mis tõi naeratuse nii
mõnegi väikese laadalise näole. Keset

tõsiseltvõe-

laadamelu üllatasid laadalisi lõbusa
laulu, lustimise ja pillimüraga

mar-

disandid, kes jagasidkõigile laadalistele
häid soove.
Heategevusmüügist laekus üle
170 euro, mille eest saame soetada
koolile päris oma puuviljakuivati, et
“õunakrõpsuvabrik” saaks oma tegevust jätkata ka järgmistel hooaegadel.
Suur tänu kõigile osalejatele! Kum-

mardus ja aitäh töötubade läbiviijatele
Tõnu Jaaniperele ja
tee- ning Politsei- ja piirivalveameti

Pääste-, Maan-

esindajatele.

targalt

käituda. Võin aga kinnitada, et sama
suure väärtusega oli ka see, et õpilased,
kolleegid ning ka lapsevanemad said
nädal aega inglise keelt igapäevaselt

Kõik perepäeval osalenud said endale ise helkuri valmistada

osale-
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Kõnnib paksu lume sees,
väike armas jõulumees.
Kotis palju kingitusi,
mängusid ja mõistatusi.
Imelisi pühi ja põnevat uut aastat
soovivad
Iisaku Noorte Klubi ja
Noortekeskus

Hõissa pulmad!
Zinaida Pikhof
Tudulinna eakate seltsing Sügiskuld
20. novembrilkäesoleval aastal Kadri-Mardi pulmapidu
toimuski. Alutaguse vallast oli Tudulinna kokku sõitnud
72 pulmalist. Pruut oli Pagarilt, peigmees Tudulinnast. Tseremoonia algas paaripanekuga. Jah-sõna öeldud, allkirjad
antud, ulatati vastsele paarile pulmatunnistus. Nüüd võis
pruuti suudelda. Peig proovis küll nii ja teisiti, aga tema
lühike kasv ei võimaldanud seda kuidagi. Õnneks oli pulmalistel „kogemata kombel“ väike pingike kaasas ja asi sai siiski
aetud. Kingitusi olirohkesti aluspesust kuni doktor Vassiljevi lusikarohuni. Pulmalised olid aktiivsed. Lauldi, tehti
nalja ja külalised Lohusuust esinesid seeniortantsudega. Oli
rikkalik pulmalaud ja mõnus rahvabänd Dolores pani rahva
tantsima. Kõik see kokku lasi pidulistel end mõnusalt tunda
ja taaskohtumine sõpradega mõjus tervendavalt.
Suur tänu Alutaguse Vallavalitsusele! On väga meeldiv,
et vald toetab eakate isetegemist. Soovime edaspidiseks kõikidele eakatele õnne, tervist ja meeldivat jõukohast tegevust.
Rahulikke jõule ja head uut aastat!

Foto: Elve Iila

Jõulumemmemaa
Ruth Linnard
Act Local projektiga liitunud Kiikla kogukond ei jäänud
pikalt laua taha plaani pidama, vaid kääris käised üles ja
alustas juba detsembris teenuse pakkumist. Seda selleks,
et kui saabub aeg äriplaani koostama hakata, on olemas
praktiline kogemus, kuidas koostöö sujub, ning ülevaade,
milliseid vahendeid oleks vaja soetada. Nii valmis ühise töö
tulemusenaKiikla rahvamaja väikeses saalis jõulumemmemaa, mis oli avatud 2.-15. detsembrini. Mida jõulumaal teha
jakooligrupid Mäetaguja näha sai, käisid kaemas
selt, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Kohtla-Nõmmelt ja Sillamäelt.
Puhkepäevadel oli võimalus tulla üksi või perega kõik, kes
soovisid, olid teretulnud.Pilt ja pikk jutt ei anna ülevaadet
üheperetundest, mis liitis 20 suurt ja 7 väikest inimest, kes
ühel või teisel moel jõulumemmemaa õnnestumisesse oma
panuse andsid. Gruppide külastusi tänavu enam kavas ei ole,
aga 23. detsembril kell 17 toimub Kiiklas laste jõulupidu,
kus esinevad Kiikla talendikonkursil osalenud ja külla tuleb
jõuluvana. Tule Sinagi, hea lugeja, sest jõulumaa uksed on
sel päeval avatud ja oma silm on kuningas!

lasteaia-

–
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On valge maa
või vihmast märg
ei sellest ole lugu.

–

Meil

uksel ehteks

jõulupärg,

toas kõlab pillilugu.

Ka jõuluvana kindlasti
ei jäta tulemata,

sest lapsed tublid olnud taas
ju terve pika aasta.

Ilusaid pühi!

Iisaku Kunstide Kooli

pere

Me ihkame jõuludeks koju

ja otsime tuttavat ust.
Me tunneme kodusoojust,

rõõmu väikesest jõulupuust.
Kodus ootab meid kodurahu,
pere koondub ja vaikne on jutt,
Ja need kes elavad lahus
neil kõigil on koju rutt.
–

Rahulikku jõuluaega, tervist,
õnne ja rõõmu kõikidesse
kodudesse uuel aastal

soovib Kaitseliidu Iisaku rühm

Iisaku Kihelkonna Muuseum
soovib, et jõulude aegu täituks
Teie kõigi salasoovid, et
meenutades mööduvat aastat
täituks süda rõõmuga ja hinges
oleks ootuse ärevust,
mida toob uus aasta.
Soovime kõigile aega enda jaoks.

Iisaku Kihelkonna Muuseumi pere
Mari, Liivi, Anne, Eha ja Annely

Kiiklas

Iisaku muuseumi jõulukohvik
Iisaku Muuseumi perenaised
Jõuluaeg on teadupärast üks armas aeg, kus oodatakse

vee-

külalisi ja võõrustatakse meeleldi. Juba jupp aega on
retatud siinkandis peas mõteid kogukonna kohvikust.
Meil on ruumid olemas ning MTÜ Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsi jaKOPi abiga on soetatud ahjud-pliidid, miks
mitte siis külalistele midagi kohvi ja tee kõrvale pakkuda.
Käimasoleva projekti Act Local raames, mille elluviimist
toetab Kesk-Läänemere programm, tegime nö tasuvusuuringu, et mis toimib ja mis mitte. Me ei tahaks olla ettevõte,
kes päevast päeva toitu pakub, vaid meie idee on pigem
tuua kokku sõbralikud ja toredad inimesed, kes meelsasti
vaataks
käsitöönäitust, ostaks kaasa mõne
niiri, loeks ajalehte ja raamatuid ning miks mitte saaks
lihtsalt meie ruumides sõpradega kokku. Koos olles jooks
siis tassi kohvi ja meie pakuks küpsist või kooki kõrvale.
Rõhk siiski kultuuril ja kunstil ning kokkusaamisrõõmul.
Alustasime katsetamist. Panime käima oma jõulukohviku detsembrikuu teisest kuupäevast, kuigi reaalselt algas
kõik ikkagi esimesest advendist, sest juba siis oli meie
majas rahvast, keda võõrustada. Meil oli quillingu koolitus

kunsti- või

-

suve-

ja Liivi oli küpsetanud väga maitsva kodujuustu-kapsapiruka. Maitses meile kõigile ja tänuks kiidusõnad, mis
muidugi innustasid proovima ka järgneval viiel päeval.
Kasutasime retseptides võimalikult vähe nisujahu ja rohkem köögivilju. Nii saime kostitada näiteks sibulapiiraka,
porgandiplaadikoogi ja kõrvitsasupiga. Meie puuduseks
olikehvapoolne välireklaam olineid, kes kuulduste järgi
said alles hiljem teada, et selline muuseumikohvik
tas. Positiivne oli, et paljud kohalikud tõid oma käsitööd
ja mett müügile. Osteti ja osad esemed, mis hooajalised
pole, jäävad meile ikka müüki. Oli rõõmu, et mõni asi oli
-

töö-

nii populaarne, et pidi lausa

juurde tooma. Külas käinud

lätlased ja kaugemalt Eestimaalt tulnud külastajad said
endale siin käies ettekujutuse, mida meie agar rahvas teeb
ja müüb. Igatahes proovime me kevade või suve poole
jälle teha mingi perioodi muuseumikohvikut, kus saab
nautida nii kunsti kui käsitööd ja tulla niisama kokku
saama. Täname kõiki külalisi ja kohalikke elanikke, kes
meie juurest läbi astusid ja kaminatule paistel meiega
jõuluootuse rõõmu jagasid. Soovime südamesoojust ja
rõõmu terveks aastaks!
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НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО
СОБРАНИЯ 28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
РЕШЕНО
•

утвердить программу развития основной школы Мяэтагузе
годы.

на 2020-2024

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОДА ИДА-ВИРУМАА — АННЕ НУРГАМАА

изменить Устав Ийзакуской гимназии, чтобы привести его в

•

соответствие с законом о гимназии и основной школе.
•

ввести в действие новый Устав Алутагузеского Центра занятий

по интересам. Устав разбит на главы, что облегчает его прочте-

ние. В Уставе отдельно приведены структурные подразделения
Центра и в их перечень добавлен общественный дом, который
также выполняет роль культурного центра и

где

оказываются

Сигне Роост

редактор

другие важные для волости услуги.
установить порядок делопроизводства документов по развивиды
документов по развитию, порядок инициирования, разработки,
делопроизводства, рассмотрения и изменения документов, а
•

тию Алутагузеской волости. В постановлении указываются

также сроки и порядок предоставления

нужной информации

для разработки бюджетной стратегии подведомственных муниципальных единиц.
изменить постановление №52 Алутагузеского волостного
собрания от 24 мая 2018 года «Порядок организации уличной
торговли, а также продажи товаров или оказания услуг на общественных мероприятиях в Алутагузеской волости», чем, исходя из
•

закона, формирование цены на билеты является компетенцией
волостного управления.

согласиться с выдачей разрешения АО «YIT Eesti» для добычи
полезных ископаемых на песчаном карьере Рауди и с проектом
распоряжения департамента окружающей среды на следующих условиях: 1) При добыче полезных ископаемых учитывать
требования, содержащиеся в абзаце 2 § 71 и в пункте 3 абзаца
•

1

72 EHS в части «Raudi tee nr 2290862»; 2) Работы в карьере
разрешено проводить в рабочие дни с 08.00 до 18.00.
§

согласиться с изменениями в разрешении № IVIM-013 (L.MK.
IV-51125) фирме «Kiviõli Keemiatööstus» на производство горных
работ в гравийном карьере Колустре и с проектом
жения департамента окружающей среды и внести следующие
дополнительные условия в разрешение: 1) Для сокращения
•

распоря-

пылеобразования следует в период производства работ и транспортировки грузов увлажнять (в сухую погоду) обрабатываемое
сырье, внутрикарьерные дороги и площадки; 2) При движении
самосвалов по дорогам использовать при необходимости для
уменьшения пылеобразования увлажнение или покрытие
твором хлористого кальция или хлопьями соли; 3) Из вскрыши
надо образовать валы шумовой защиты в направлении ближайших жилищ; 4) В карьере разрешено вести работы по рабочим
дня с 8.00 до 18.00.

рас-

в порядке принятия решения произвести отчуждение в пользу
квартиросъемщика
квартиры в деревне Тудулинна
по адресу ул.Уус, 3-10 (жилая площадь 72,2 m², центральное отопление) по цене 722,00 евро. Расходы, связанные с нотариальным
заключением договора купли-продажи, покрывает покупатель.
•

4-комнатной

•

в порядке принятия решения произвести отчуждение в пользу

квартиросъемщика 2-комнатной квартиры в деревне Тудулинна
(жилая площадь 48,8 m², центральное
по адресу ул.Уус,
пление) по цене 488,00 евро. Расходы, связанные с нотариальным
заключением договора
покрывает покупатель.

ото-

3-1

купли-продажи,

•

в порядке принятия решения произвести отчуждение в пользу

квартиросъемщика 3-комнатной квартиры в деревне Тудулинна
по адресу ул.Пикк, 21-3 (жилая площадь 64,4 m², центральное
отопление) по цене 1288,00 евро. Расходы, связанные с
риальным заключением договора купли-продажи, покрывает

нота-

покупатель.
•

В порядке проведения открытого аукциона произвести

отчуж-

дение 3-комнатной квартиры, находящейся в собственности Алутагузеской волости (регистрационный номер 4313508, кадастровая единица 22901:001:0117, общая площадь квартиры 45,50 m2)
по адресу Куртна, 4-5, деревня Куртна, Алутагузеская волость,
уезд
Стартовая цена квартиры назначена 2 440,00

Ида-Вирумаа.

евро (50 евро/m2). В случае неудачного аукциона у волостного
управление есть право снизить стартовую цену максимум на 20%.
Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи,
покрывает покупатель.
Позволить Алутагузескому волостному управлению заключить
договор о сотрудничестве с ЦУ «Центр предпринимательства
Ида-Вирумаа» для получения услуг координатора по развитию
туризма в Ида-Вирумаа в период с 1 января 2020 года по 31
декабря 2023 года и решено гарантировать выполнение договорных обязательств в течение четырех лет по 5000 евро в год,
на общую сумму 20 000 евро.
•

Позволить Алутагузескому волостному управлению заключить
договор поставки для реализации I этапа работ по строительству
причала в Васкнарве в соответствии с результатом конкурса
госпоставок и гарантировать взятие дополнительных обяза•

тельств на сумму в размере 185 070,80 евро.

Изменить решение №42, принятое Алутагузеским волостным
собранием 25 января 2018 года, «Делегирование совместно
выполняемых единицами самоуправления заданий некоммерческому объединению – Союзу самоуправлений Ида-Вирумаа»,
которому срок выполнения заданий продлен до 31 декабря
2021 года.
•

Ида-Ви-

Титул «Деятельный гражданин 2019 года
румаа» присваивается инициативной личности,
которая своей деятельностью стала заметной в
2019 году и содействовала положительному развитию своего региона, уезда или сферы деятельности. Центр предпринимательства Ида-Вирумаа
в месяца гражданина выдвинул на конкурс Анне
Нургамаа, которая является исследователем и
защитником природы и истории культуры Алутагузе, она одна из лидеров Ийзакуского музея,
ей принадлежит выдающаяся роль в создании и
развитии Национального парка Алутагузе. Под ее
руководством в Алутагузе прошел День природы
Эстонии, в котором приняло участие 500 друзей
природы. Ее заслуги в деле как ознакомления с
самым молодым Национальным парком
нии, так и в деле его развития. Организуемые ею
вечера природы и походы очень популярны, и в
них принимают участие помимо людей из Алутагузе, также жители Йыхви и других удаленных
уголков. Она очень популярна в среде охраны
роды и нынче на выборах в правление общества
охраны природы Эстонии избрана заместителем
председателя этого общества. Весной министерство окружающей среды наградило Анне Нургамаа знаком отличия защитника природы. Награда
обусловлена ее заслугами в деле исследования
природы, популяризации знаний о природе, в
развитии и ознакомлении их как на общегосударственном, так и международном уровне.
В повседневной деятельности Анне Нургамаа является педагогом и гидом в краеведческом
музее Ийзаку. В глазах жителей Алутагузе Анне

Эсто-

при-

-

это

скромный и энергичный человек, занимаю-

щийся делом, и видно, что перечень этихдел очень
велик. Если возникает интерес к здешним
рам, к вопросу о полуверниках, о племени водь
или еще к тысяче тем, касающихся края Алутагузе,
то всегда можно обратиться к Анне. Вживаясь в
тему ее глаза искрятся, а ее умение повествовать
пробуждает у многих людей интерес к природе и
культурному наследию. Анне также автор изданий
музея Ийзаку, у которых множество благодарных

гово-

читателей.

Поздравляем Анне и желаем от всего народа
волости Алутагузе ей сохранения прежней
энергии!

Видео о деятельности и о награждении Анне Нургамаа можно увидеть

на следующих веб-страницах:
www.facebook.com/134058698817/videos/1354597438043424/

www.err.ee/1007878/ida-viru-tegusaim-kodanik-on-koduloouurija-ja…

АЛУТАГУЗЕСКОЕ ВОЛОСТНОЕ СОБРАНИЕ ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРИСВОЕНИЕ ТИТУЛА ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН И ЗНАКОВ
ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТЬЮ
Звание почетный гражданин волости - это выражение
почестей физическому лицу, который делом всей своей
жизни внес существенный вклад в дело развития волости или
благосостояния ее жителей, или человеку, который родился, жил
или живет в настоящий момент в Алутагузеской волости и достиг
*

заслуживающих всеобщего внимания результатов в области
культуры, образования, экономики, национального духа и т.д.
Звание Почетного гражданина не присваивается посмертно.
Присвоению титула Почетного гражданина сопутствует
вручение соответствующего удостоверения, большого гербового
знака и право его ношения, а также денежная премия.
***

Знак за заслуги выдается физическому лицу, оказавшему
Алутагузеской волости выдающиеся услуги, явившиеся
серьезным вкладом в процесс развития волости.
Присвоению Знака за заслуги (малый гербовый знак)
сопутствует предоставление права его ношения, а также
денежная премия.

Правом выдвигать кандидатов на присвоение почетных званий
обладают отдельные и юридические лица, организации,
общества, волостное собрание и управление. Предложение
должно быть обоснованным и содержать в себе:
1) Имя и фамилию кандидата, его личные данные (время
рождения, место жительства, сфера деятельности и т.д);
2) Перечень заслуг и описание вклада кандидата на
присвоение почетного звания.
3) Имя/фамилия (имена/фамилии) автора/авторов
предложения и его/их подпись (подписи).
Вручение титула Почетного гражданина волости и Знака за
заслуги производится на мероприятии, посвященном годовщине
Эстонской Республики.

Предложения в письменном виде просим представить не позже
10 января 2020 года по адресу э-почты info@alutagusevald.ee ,
либо по адресу обычной почты (Alutaguse Vallavalitsus, Tartu mnt
56, Iisaku, Alutaguse vald 41101), либо доставить в Алутагузеское
волостное управление.
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Тот край, что вкруг святого места Алу

целебной обладает силой
Он помогает снять усталость
и потому для многих милый
Все есть, что может
Найдет здесь каждый

предложить природа

что-то для себя

Здесь много увлеченного народа,

который все дела вершит любя
Так пусть же в наступающем году
свершится много

Пусть

люди

радостных событий

что-то

в, казалось бы,

важное найдут

давно забытом
Николай Павленко

2019 ГОД

СПОРТИВНЫЙ

Впервые в волости прошло мировое первенство, в котором приняли участие спортсмены из 17 стран, и которое
организовали и провели Союз диско-гольфа Эстонии и
Алутагузеский клуб диск-гольфа. Клуб провел и кубковый
турнир по этому виду спорта «Alutaguse Open», в котором
приняли участие спортсмены из восьми стран, в том числе
и действующий чемпион мира Грэгг Барсби.
В волости прошли и различные серийные соревнования
плавание, лыжные гонки, катание на роликовых коньках,
ориентирование, волейбол, диско-гольф. Активно
ствует баскетбольная академия Рейнара Халлика, в которую вовлечено много молодежи и команда которой выступает во II лиге первенства Эстонии.
В 2019 году стартовала серия «В движении по Алутагузе», которая объединяет шесть самых различных забегов,
проводимых в Алутагузеской волости. Серия будет продолжена и в следующем году, и уже в ближайшее время можно
ожидать информации о предстоящих соревнованиях.
Желаю всем красиво встретить Новый год! И не забывайте: движение — это жизнь!

Тимо Юурсалу

специалист по делам спорта
Завершается 2019 год и пора подводить

итоги. Нынешний

спортивный год в Алутагузе был богат событиями и, в некотором смысле, новизной. Первым назову появление домаш-

ней веб-страницы alutagusesport.ee, где сосредоточена вся
информация о спортивной жизни волости. Это радостно,

-

дей-

бы при этом, чтобы туда больше поступало
информации от любителей спорта. Алутагузеская волость
очень успешно выступила на Летних (II место) и Зимних (I
но хотелось

место) Играх в зачете среди малых волостей (с населением
до 8000 человек). В волости прошел ряд крупных спортивных событий.

По-прежнему носят очень массовый харак-

тер лыжный и веломарафон, которые организуют Роберт

Пеэтс и Тийт Пекк. Новинкой был проведенный накануне

кото-

соревнований ночной марафон, в
ром приняла участие и президент Керсти Кальюлайд. Особенно успешно выступила Авели Уусталу, которая победу
основных лыжных

на основной дистанции

среди женщин оставила

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю работников и членов волостного
управления Алутагузе с наступающими

дома.

праздниками! Выражаю личную благодарность
помощнику волостного старейшины Kайри
Cоомер, социальному работнику Инне
Захалиной, и в целом социальной службе
Алутагузеской волости за оказанную помощь,
заботу, доброту и внимание.

Лучшим гражданским объединением года в Ида-Вирумаа стало
MTÜ Tantsu ja spordiklubi T.W.I.S.T. Crew
В среду, 27 ноября в зале Волостной
Управы Йыхви прошло признание
победителей конкурса „Лучшая
низация Ида-Вирумаа 2019 и лучший
активный гражданин Ида-Вирумаа
2019“ в четырех категориях: Лучшее
Использование Денег KOP в Ида-Вирумаа в 2019 году, Лучшее
вание Европейских Денег в Ида-Вирумаа в 2019 году, Лучшее Гражданское
Объединение Ида-Вирумаа 2019 и
Лучший Активный Гражданин Сообщества Ида-Вирумаа 2019
Один из организаторов конкурса,
консультант НКО Центра Предпри-

орга-

Использо-

нимательства

Ида-Вирумаа Марью

Уусталу сообщила, что MTÜ Tantsu
ja spordiklubi T.W.I.S.T. Crew
ший пример того, как посвятив делу
время и отличные навыки может
получиться большое дело. «В клубе
занимаются дети и молодежь от 3
лет до 15 лет. Клуб на протяжении
10 лет ведет спортивную и танцевальную деятельность в городе и за
пределами Эстонии. Спортсмены
и танцоры этого клуба на высоком
уровне представляют наш регион и
Эстонию на международных соревнованиях, конкурсах и фестивалях.

хоро-

Устанавливает тесные контакты между
творческими коллективами из разных
городов и стран. Развивает кругозор
и интеллектуальный уровень детей и
подростков. Клуб активно участвует
на всех городских мероприятиях и
региональных мероприятиях.Два
раза в год в Йыхвиском спорт холле
проводит соревнование по спортивной аэробике «Eesti Karikavõistlused
Sportaeroobikas 2019» и «Lahtised VI
Jõhvi MV sportaeroobikas 2019», тем
самым привлекая детей и молодежь
в спорт, популяризирует здоровый
образ жизни и спортивную аэробику
в городе Йыхви, укрепляет
родные связи, и так же повышает уровень спортивного мастерства. Bсе
цоры и спортсмены этого клуба живут
в очень дружной обстановке и всегда
готовы прийти на помощь друг другу
Среди местных жителей клуб имеет
хороший имидж.“ сказала Уусталу
В дополнение к номинации
«Лучшее Гражданское Объединение Ида-Вирумаа 2019» в
Йыхвиском волостном зале определелились
победители других номинаций: MTÜ
LOOMINGULISE ARENGU JA VABA
AJA VEETMISE KESKUS GAGARIN

междуна-

тан-

xoponiHH

noöeAHTeAH

hmha>k.

Apyrux

YycTaAy.
CKa3aAa

“

HOMHHaqHii:

MTÜ

Нина Валандер

жительница Алутагузеской волости

(Лучшее Использование Денег KOP
в Ида-Вирумаа в 2019 году), MTÜ
KAHULA KÜLA SELTS

(Лучшее

Использование Европейских Денег в
Ида-Вирумаа в 2019 году) и ANNE
NURGAMAA (Лучший Активный
Гражданин Сообщества Ида-Вирумаа 2019). Решением оценивающего

результаты предпринимателей жюри
также выдана Особая премия Кристе
Педак за организацию толок
лаем» и координацию действий
EV100 в уезде.
Конкурс признания предприятий
Ида-Вирумаа объявили совместно
такие организации, как Ида-Виру-

«Сде-

ский Центр Предпринимательства,
Йыхвиская Уездная Управа, Союз
Самоуправлений Ида-Вируского
уезда, Целевой Капитал Гражданского
Общества и Нарвсвиский информационный центр Europe Direct. Целью
конкурса

является

выделение и

при-

тех, чьи поступки или дела
меняют наш регион к лучшему и укрепляют наше гражданское общество.
На конкурс поступило 34 предложения для признания активных граждан
и организаций.

знание

О ЗИМНЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ ДОРОГ
В АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
Алутагузеское волостное управление и фирма «Alutaguse Haldus OÜ»
заключили договор на обслуживание в зимний период 2019/2020
года шоссе, улиц, площадей, частных дорог и подъездных путей к

владениям на территории волости. Дежурный телефон «Alutaguse Haldus OÜ» 5192 0904, куда можно обратиться с вопросами
о состоянии
и передать
Уточнение:
под
подъездными
путямидорог.
к
частным
владениям
информацию
имеются виду дороги, идущие ДО частного владения.Названный
частным

-

в

выше договор не включает в

себя уборку снега

во

дворах или

частных владений, а также дорог, ведущих к
производственным зданиям. Уборку снега в упомянутых местах
можно заказать, позвонив по дежурному телефону «Alutaguse Haldus
на

территории

OÜ».

Услугу

оплачивает

заказчик.
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Сигне

ТУРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИЧУДЬЯ - 1Л0ЕТ
Роост

редактор
10 декабря, десять лет назад в Куремаа собралась группа энтузиастов,
которые увидели в зоне Причудья
неиспользованный туристический
потенциал и пришли к выводу о
ходимости организовать сотрудничество. В это время на протяженном
берегу Чудского озера располагались 22 местных самоуправления.
Так родился Форум сотрудничества
Причудья. В 2011 году была создана
региональная организация
ничества «MTÜ Peipsimaa Turism»,
которая нынче приобретает статус
целевого туризма.
Люди от берегов реки Наровы
до границы с Латвией, связанные
с сетью, спустя десять лет 10 декабря собрались в ДК Муствеэ, чтобы
отметить
интересно и
одиннадцатичасовой праздник

необ-

сотруд-

по-деловому

S£2fl

дня рождения организации. Под
веселым руководством Гауте Кивистика вдохновляющие доклады
чередовались бодрящими паузами,
в которых свои изделия предлагали
вкусов

участники-предприниматели

Причудья.
Знакомящий с приозерным
регионом туристический портал
visitpeipsi.com приводит слова,
объединяющие приозерные уезды
и волости: «Чудское озеро просторное, берега и люди разные, но
озеро объединяет всех. И русские,
и эстонцы, и сету смотрят с уважением на Чудское озеро. Оно их бог
и кормилец».
Пища, особая культура и при-

рода это главные тематические
сферы, в соединении которых рож-

впечатле-

дается запоминающееся
ние. Маргус Самели из Центра по
развитию туризма так выразил суть
туризма Эстонии: «Основой успеха
Эстонии является положительное

x

гор-

участников,
дость за своеобразие места и общая
деятельность, направленная на
отношение всех

повышение мотивации

туристов».

Туризм в Причудье сегодня не бизнес, а скорее стиль жизни. Разумно
действуя сообща, мы сохраняем
ценности нашей среды обитания
и жизнь на селе. Во имя этого действуют предприниматели, самоуправления, группы программы
«LEADER», и было бы чудесно,
если бы каждый из нас сказал свое

ПРИЗНАНИЯ УДОСТОЕНЫ

— Пирет Талисту, представлявшая
гостевой дом в Каукси и кухню
Пясари, Пилле Пыльд и Райво Пярн
из

Раннапунгерья

со своим семей-

ным рестораном «Pärnaõue». Кубком было награждено предприятие
«Alutaguse Juust» из Ийзаку как
привлекательный туристический
объект Причудья.
Торт по случая дня рождения и
ансамбль ребят из Паунвере дали
старт одиннадцатомугоду деятельности. Руководившая последние

слово, поделился мыслью, предпри-

пять лет

нял действие.
День завершился чествованием
деловых и энергичных деятелей
2019 года. Все номинанты получили
благодарственные письма на древесной щепе, а особенно отличившимся подарили кубки с золотой
ряпушкой, обитающей
рыбкой
в Чудском озере. В каждый катего-

Turism» Кади Плоом пообещала в
новом году продолжить уже
мую нам деятельность
представлять регион на различных целевых

рынках,

рии

и

—

номинантами

были и активные

предприниматели из Алутагузе

организацией «Peipsimaa

знако-

—

в категории
«Туристическое дело Причудья»:
«Улица пищи Причудья»
«Озерный фестиваль Причудья»
«Романтика Причудья»
-

в категории«
Привлекательный объект
Причудья»:
Alutaguse Juust OÜ
Germani Talu OÜ
музей Причудья
-

готовить нововведения.

Пятый «Озерный фестиваль Причудья» пройдет с 11 по 18 июля, а
начнется он, конечно же, в Васкнарва. Начнем готовить свои лодки

отправимся открывать Чудское

озеро!

'

'h'

Pa3B/ieKaTe/ibHa« nporpaMMa
c m rpaim m ko h Ky pea mm m wyikäMM
,

OpraHM30B3Ha TpaHcnopTHpoBKa
'

в категории
«Деятель туризма Причудья»:
Лийс ЛАЙНЕМЯЭ
Наталья ТУМАНОВА
Лео КЮТТ
-

Korraldatud transport Alajõelt

H3

Anaübia BflepeBHioflaMa no npeflBapmenbHoü

Jaama külla eelregistreerimisel tatjana.sevtsenko@alutagusevald.ee

või *3723366928.
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Spordiaasta 2019
Uustalu, kes jättis naiste põhidistantsi võidu koju.

Timo Juursalu
spordispetsialist
Aasta 2019 on läbi saamas ja käes
on aeg teha kokkuvõteid. Tänavune
spordiaasta oli Alutaguse vallas teguderohke ja mitmes mõttes uudne.
Esimese asjana sai üles pandud
leht alutagusesport.ee. Kodulehe
mõte on, et kogu spordiinfo oleks
leitav ühest kohast. Kodulehe käivitumisega võib rahule jääda, aga et
see veel paremini toimiks, palun saata
rohkem infot spordiinimeste poolt.
Alutaguse vald oli väga edukas
tali- ja suvemängudel. Võitsime ära
talimängud ja saime II koha suvemängudel. Kõike seda siis väikeste
valdade arvestuses kuni 8000 elanikku. Vallas toimus ka mitu suurt
spordisündmust. Jätkuvalt on meie

kodu-

–

Esmakordne oli maailmameistrivõistluste korraldamine, mida viisid
läbi Eesti Discgolfi Liit ja Alutaguse
Eagle Disc golfi klubi MTÜ, kus
osales 17 erinevat riiki üle maailma.
Discgolfi klubi viis läbi ka Alutaguse
Openi discgolfis, kus oli samuti
kaheksa erinevat rahvust esindatud.
Osales ka valitsev maailmameister
Gregg
Barsby.
Vallas
toimusid erinevad sarjad:
ujumises,

suusatamises,

suusa-

Alutaguse
ja rattamaraton.
Suusamaratonil oli uudne päev enne
põhisõitu toimunud öömaraton, kus
osales ka president Kersti Kaljulaid.
Eriti hea tulemuseni jõudis Aveli

tei-

discgolfis. Aktiivselt tegutseb Reinar
Halliku Korvpallikool, misarendab
kohaliku korvpallielu. Kaasatud on
palju

noori

jamängitakse

Vallavalitsus on ka sellel aastal
nud kommipakid Alutaguse valla
elanike registris registreeritud
tele. Kommipakid saavad lapsed
kuni 9. klassini (k.a). Lapsed, kes
käivad Alutaguse valla
des ja koolides, saavad oma paki
kätte lasteaiast ja koolist. Kodused ja
mujal õppivad lapsed saavad pakid
kätte vastavalt piirkonnale (Alajõe,

las-

kaasa Eesti

liigas.
II

2019

-

rahvarohkemateks üritusteks Robert
Peetsi ja Tiit Peki poolt veetavad

rulluisuta-

mises, orienteerumises, võrkpallis,

saikäivitatud Liikudes läbi
kandev liikumissari,

Alutaguse

lasteaeda-

nime

mis ühendaskuut erinevat jooksuüle
Alutaguse valla. Sari jätkub ka järgmisel aastal ja juba lähiajalvõiboodata
infot hooaja kohta.
kõigile ilusat pühadeaega
Soovin
head aastalõppu ning kindlasti ärge
unustage ennast liigutamast!

uue

ja

Aveli Uustalu

Tudulinna, Mäetaguse, Illuka, Kiikla,
Pagari ja Iisaku piirkond).

Info tel 336 6921 või 5814 4909

Fotod Margus Pikhof

Mälumäng

Talvine teehooldus
Alutaguse vallas

Iisakus

Alutaguse Vallavalitsuse ja Alutaguse Haldus
OÜ vahel on sõlmitud leping talihoolduse
teostamiseks 2019/20 talvel valla maanteedel,
tänavatel, platsidel, erateedel ja vallaelanike
majapidamiste juurdesõiduteedel.
Alutaguse Haldus OÜ valvetelefoni number
on 5192 0904, kuhu on võimalik helistada
küsimuste korral ning edastada infot teede
seisukorra kohta.
Võistkond Arm

vaa-

Merle Pikhof
on tänavuseks lõpetanud. 24. novembril mängisime selle aasta
viimase mängu jategime kokkuvõtteid. Veidi
keeruline on arvutada, mitmes aasta või hooaeg see meil oli, sest algul toimusid mängud
sügisest kevadeni jamingist ajast läksime aasta
peale üle, aga fakt on see, et algust tegime
2004. aasta novembris. Nii pausideta tänaseni
välja ja ikka aina kasvavas hoos. Aasta peale
kokku osales tänavu 16 võistkonda, millest 13
alalist ja 3 aeg-ajaltkaasalööjat-mõtlejat. Ja ei
olegi enam ainult Iisaku võistkondadega tegemist, on osalejaid laiemalt Alutaguse vallast
ning kaugemaltki.
Aga tulemuste juurde. Võitjaks tuli taas
perekond Armi võistkond koosseisus Indrek

Mälumängijad Iisakus

Selgituseks – majapidamiste juurdesõiduteede
all on mõeldud teid, mis viivad elamuteni.
Eelnimetatud leping ei hõlma lumetõrjetöid
hoovides või majapidamisete territooriumil,
samuti tootmishoonete juurde viivatel teedel.
Lume lükkamiseks eelnimetatud kohtades on
võimalik esitada tellimus Alutaguse Haldus OÜ
valvetelefonil. Osutatud teenuse eest tasub
tellija.

KTV
ja Kaie Moisa ning Viiu Arm. Üritasin
data ka aastate taha ja tundub, et Armid on
olnud võidukad vähemaltkuuel aastal. Teise
koha saavutas võistkond KTV koosseisus
Rene Kundla, Ago Gaškov ja Kristian Taro.
Kolmandale kohale tuli võistkond Yx-i,
seisus Vello Luud, Aivar Karp ja Raio Dello.
Peale väikest puhkust oleme taas valmis
ajusid ragistama ja esimene kohtumine 2020.
aastal saab teoks 26. jaanuaril. Küsib võistkond
Ja kui on neid, kes tunnevad, et mõtlemine
on tore meelelahutus ja pole veel seni meiega
liitunud, siis neile teadmiseks, et võistkonnad

koos-

Ka-Val.

on 3-liikmelised, mängud korra kuus pühapäeviti. Uued tulijad peaksid end registreerima
aadressil merle.pikhof@alutagusevald.ee.
Mõtelda on mõnus!

Avaldame kaastunnet
Oleg ja Tiina Kuznetsovile

tütre Diana
surma puhul
Jaama küla elanikud

Yx-i

ALUTAGUSE SPORDIKALENDER

alutagusesport.ee

20.12.2019
26.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
17.01.2020
22.01.2020
29.01.2020
30.01.2020

Korvpall: Meeste Saku II liiga – Alutaguse KK vs Rapla Korvpallikool
Võrkpall: Jõuluturniir 2019
Korvpall: Meeste Saku II liiga – Iisaku Gümnaasium/RHKK vs Rapla Korvpallikool
Korvpall: Meeste Saku II liiga – Iisaku Gümnaasium/RHKK vs KK Viimsi
Kommipommi suusasarja I etapp/Argipäeva suusaõhtute II etapp
Korvpall: Meeste Saku II liiga – Alutaguse KK vs BC Eesti Maavara/Baltic Agro
Argipäeva suusaõhtute III etapp
Korvpall: Meeste Saku II liiga – Alutaguse KK vs Tartu Ülikooli Korvpallikool
Kommipommi suusarrja II etapp/Argipäeva suusaõhtute IV etapp

Iisaku

AINO ALLIKMAA
LEIDA LAUR
VIIVI KOTKAS
ELVE PUUR
SILVIA PIHLAK
GANNA KRYACHKO

Pannjärve

MARIA LAANEMAA

Iisaku
Iisaku
Iisaku

Iisaku
Mäetaguse

DIANA CASTLE (KUZNETSOVA)

Iisaku

VALTER RAJAMETS

Pannjärve

ZINAIDA TROYNICH
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KELI JUUSE
NIKITA VOROPAEV
MELKER ARM
MORRIS ARM

Õnnitleme

sünnipäevalapsi
MAIMU JÄÄGER
LEHTE SELLIK

MARIA PÄÄSUKE

ANGELINA VOLKOVA
ERNA VANASILLA
JOHANNA LEHISMAA
HENNO RAJAMETS
LIIDIA MOZINA
JAAN KOJUS
ILME-OLIVIA NURM
ANNA KHAMIDULLINA
TATJANA GORJUN
ALEXANDRA SMIRNOVA
TÕNU PRODEL
MAIT KIVISTIKU
ELJO RAUS

VELLO KALJOLA
ELJU MURUVEE
ANTS SUDER
LEMBIT JOORIK
ÜLO LEHISMETS
VEERA GERASIMTŠIK
AILI MERISTU
VLADIMIR PERMYAKOV
MAIE AUVÄÄRT
HILVI MÄNNIK
VIIVI MEESAK
HELGI JÄRVEPERA
IMBI ROHI
VAIKE PIKKSOO

OLEV KARP
JÜRI ROOSIMÄGI
ANNE TIKKERBÄR
ELLEN JUUSE
NADEŽDA SÄDE

93
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90
88
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81
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80
80
80
80
80
80
80
80
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70
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ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
•20. detsembril kell 18
Kurtna noortekeskuses jõulupidu
Alutaguse valda sissekirjutatud kodustele lastele ja Alutaguse valla koolides mitte õppivatele
noortele. Esinevad Kurtna noortekeskuse
noored, külla tuleb jõuluvana.
•22. detsembril kell 12 Iisaku rahvamajas
jõulufilm „Kõik mida soovin jõuludelt“
Pilet 4 € / 3 €
• 23. detsembril kell 17 Kiikla rahvamajas
Laste jõulupidu
Näha saab põgusaid pildikesi päkapikkude
elust Alutaguse talendikate esituses. Külla tuleb
jõuluvana, kellel on kingikotis väike üllatus
kõikidele lastele. Laulud ja mängud koos jõuluvana ja päkapikkudega.

•25. detsember kell 16 Alajõe kogukonnamajas jõulupidu.Külla tuleb jõuluvana,
jõululoterii, tantsuprogramm.
Sissepääs uusaasta suveniir.

•15. jaanuaril kell 19 Iisaku rahvamajas
Dokumentaalf lm „Surematu“.Pilet 4€/3€
Ksenija Okhapkina dokumentaalf lm näitab,
kuidas tänapäeva Venemaal „toodetakse“
kodanikke, kelle ülimaks eesmärgiks on anda
oma elu isamaa eest ja saavutada seeläbi
surematus. Dokumentaal on f lmitud polaaröö
ja käreda pakase tingimustes ühes Kaug-Põhja
tööstuslinnas, mis on välja kasvanud GULAGi
laagrisüsteemist. Film "Surematu" kandideerib
dokumentaalf lmi Oscarile!
•16. jaanuaril kell 12
Pagari lahingu 101. aastapäeva tähistamine
Lisainfo seltsimaja@maetaguse.ee
•16. jaanuaril kell 18 Mäetaguse rahvamajas
Mäetaguse mälumänguturniiri 17. hooaja
3. voor
Uutel võistkondadel palume registreerida
hiljemalt 15. jaanauriks huvikeskus@
alutagusevald.ee või 3366960

–

EELK

JUMALATEENISTUSED
IISAKU KIRIK
22. detsembril missa kell 10
4. advendipüha
24. detsembril jõuluõhtu
jumalateenistus kell 16
25. detsembril missa kell 10
1. jõulupüha
29. detsembril missa kell 10
Püha Perekond

ILLUKA KIRIK
24.detsembril jõululaupäeva
jumalateenistus kell 12
TUDULINNA KIRIK
24. detsembril jõululaupäeva
jumalateenistus kell 14

Alutaguse Hooldekodu

•26. detsembril kell 11 Pagari seltsimajas
Koduste laste jõulupidu,jõuluetendus,külla
tuleb jõuluvana.
•28. detsembril kell 19 Mäetaguse
rahvamajas
Aastalõpupidu ansambliga Sleepwalkers, õhtut
juhib Veiko Veiert.
Piletid kuni 18. detsembrini 8 €, hiljem 10 €.
Piletid müügil Mäetaguse rahvamajas või
pangaülekandega piletite e-broneerimisel
aadressil huvikeskus@alutagusevald.ee.
Laudade katmine piduliste endi poolt. Uksed
avatud alates kell 18. Lisainfo ja laudade
broneerimine huvikeskus@alutagusevald.ee
või 3366960
•28. detsembril kell 20 Tudulinna rahvamajas
Tudulinna rahvamaja 60
Üllatuskontsert ja aastalõpupidu

ansambliga IRENA ja Ivar Hansen. Pääse 5 €,
seltsi liikmetele 2 €. Korraldab Tudulinna
Mängu Selts. Lisainfo ja laudade broneerimine
marika.kochk@mail.ee või tel 522 4848

Laulu-

21. detsembril

jõulujumalateenistus kell 11

ARTSAR AUTO OÜ
»rehvivahetus
»sõidukite hooldus
ja remont
»varuosade müük
»kaubaveo-ja
puksiiriteenused 24/7
»käivitus abi
Tartu mnt 41a, Iisaku
Alutaguse vald
Tel +372 5650 3379
artsarauto@gmail.com

•31. detsembril kell 21 Iisaku rahvamajas
Aastavahetus rahvamajas
Tantsuks ansambel Perfekt
Vaatame tagasi möödunud aastasse, piilume
uude. Kohv ja tee laual, muu suupärase saavad
pidulised ise kaasa võtta. Pilet eelmüügist 5 €,
peopäeval 7 €. Info ja laudade broneerimine
tel 3393593, 58866418

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

•26. jaanuaril kell 12 Iisaku rahvamajas
Mälumäng
Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad. Uutel
võistkondadel palume registreerida hiljemalt
21. jaanuariks tel 339 3593 või merle.pikhof@
alutagusevald.ee
28. jaanuaril kell 17 Iisaku raamatukogus
Luule-ja muusikakava „Ajakillud“
Luulet esitavad Anne Jõgi, Monica Lõoke,
Anneli Sabolotni ja Hille Väljaotsa.
•

NÄITUSED
•Iisaku Kunstide Kooli õpilaste tööde näitus,
Kurtna raamatukogus novembris-detsembris
•HarrastuskunstnikTõnu Linderi
maalinäitus, Iisaku raamatukogu trepigaleriis

novembris-detsembris

•Esemenäitus„Jõulumees ja päkapikk“, Iisaku

detsember-10. jaanuar
•Sveta Pärna maalinäitus, Iisaku raamatukogu
trepigaleriis jaanuaris-veebruaris

raamatukogus 1.

•Tooside näitus „Suhkur ja moos, pipar ja sool“
Iisaku raamatukogus 11. jaanuar 29. veebruar
–

6. jaanuaril kell 17.30 Iisaku lauluväljaku
lõkkeplatsil jõulukuuskedepõletamine
•

NOORETÜRITUSED

•11. jaanuaril kell 19 Mäetaguse rahvamaja
Vene pereklubi õhtu
Elav muusika, 80ndate disko, lõbusad konkursid, loterii, üllatused ja kingitused jõuluvanalt.
Lisainfo ja broneerimine: Aleksandr Gluškov
tel 505 8196, Tamara Zubkova tel 525 5309,
huvikeskus@alutagusevald.ee, tel 336 6960
Kultuurikalendris on võimalikud
muudatused, palun jälgige reklaame!
Täpsem info valla kodulehel

KUULUTUSED

•18. jaanuaril kell 13 Jaama külas
Slaavi jõuluõhtu
Мeelelahutusprogramm koos mängude,
võistluste ja naljadega, külla tuleb jõuluvana.
Buss Alajõelt Jaama külla eelregistreerimisel
tatjana.sevtsenko@alutagusevald.ee või
+3723366928

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

29. detsembril kell 18 Kurtna noortekeskuses
Aastalõpupidu ööbimisega 13+
Kaasa võtta midagi ühisele peolauale, väike
üllatuskingitus loosikotti, magamiseks
madrats, padi, magamiskott.Vajalik
lapsevanema kirjalik nõusolek! Noortele, kes
ei jää ööbima lõpeb pidu kell 22.00. Lisainfo
ja bussi tellimiseks vajalik eelregistreerumine
oma noortekeskuse noorsootöötaja juures.
3. jaanuaril kell 14.00-17.30
Mäetaguse rahvamajas
Päkapikutrall(7-12 aastastele)
Kaasa võtta vahetusjalanõud. Riietu

meeleolukalt!
Lisainfo ja bussi tellimiseks vajalik
eelregistreerumine hiljemalt 30.12.2019 oma
noortekeskuse noorsootöötaja juures.
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