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Oonurmes, Rakvere Rannapungerja maanNagu Mõisalille hing ja vedur Merle
Lepp kokku arvutas, on tänaseks kümme
tonni pelletit ja kaks tonni diislit kasvusooja
saamiseks ära põletatud. Sügisel, kui turba,
seemnete ja kassetitaimede tellimine, ei osanud eriolukorda keegi ennustada ega oma
plaanide tegemisel arvestada. Laatadel oli
–

tee ääres.

toimetaja

Kuidas külv, nõnda lõikus

–

see tuntud Eesti

vanasõna on tänavusel uute kummaliste kom-

metega kevadel paljude meeltesse kerkinud
ning aias ja peenramaal tegutsema pannud.
Oma peenrajupp, maavanaema sahver ning
kuked-kanadki on ka noorema rahva seas
jälle hinnas. Nii mõnigi teeb esimesi samme
kinnisvaraarenduses ja püstitab kasvuhoone.
Maarahva geenide vastu ei saa.

Võõrasemad, kurgid, tomatid, püsikud,
begooniad kalmudele traditsiooniliselt
–

käime neid taimi ostmas kevadistel laatadel.
Iisaku lihavõt eturg ja muuseumi poolt korraldatav Iisaku külalaat, nagu paljud teisedki

kevadlaadad, jäävad tänavu ära. Kui osa laadakaupa on postipakiga saadetav, siis õrnad
taimed sellist väntsutamist ei talu. Uurisin
Alutaguse valla suurematelt taimekasvatajatelt, mida nende kasvuhoonetest leida võib ja
kuidas rohenäpud nendega ühedust saavad.

Merle plaanides oluline koht, kus kolmandik
taimi pidi müüdud saama.
Traditsiooniliselt tuuritab Mõisalille tai-

meriiulitega varustatudkäru mai keskpaigast
alates oma iga-aastaseid müügikohti pidi.
Vahetult enne tuleb siis teade FB seinale ja
küla teadetetahvlile. E-poodi lähevad juba
praegu õiteilus pildid kasvamisjärge mööda
üles. Kodust taimede ostjatelt palub Merle
maski ja kinnaste kandmist ning teeb seda
isegi. Nagu tema kiirabis töötav vend naljatles,
on Merle puhul tegemist ohustatud liigiga.
Mõistlik on et e helistades aeg kokku leppida,
et inimesed ei tuleks korraga.

ja energiat haljastuseks sobivate taimede kokkuotsimisele. Nüüd
kasvatab ta rohematerjali

Suurimad kasvuhooned, kus juba veebahjud huugama ja seemned mulda
said, asuvad valla kõige idapoolsemas servas

ruarist

enda objektidele kui ka
tema kirge jagavatele
klientidele. Lisaks
toredad katsetamised arbuuside ja

viinamarjadega.
Samamoodi
nagu teistel kasvatajatel, said nn
beebitaimed ja tar-

vikud sügisel tellitud.
Tänaseks on kõik tellitu
kohal ja loobuda ei olnud
enam võimalik. Omakandi
rahvas teab ja aja jooksul tekkinud püsikliendid leiavad ka Aune
üles. Tuleb vaid läbi mõelda, kuidas
tunud tingimustes turvaliselt toimetada. Uus
teenus on, et kui ühest piirkonnast tellimused
kokku koguda, siis saab taimed oma valla piires kohale viia ning kontaktivabalt üle anda.
On ju küllalt inimesi, kes ise liikuma ei pääse.
Ideaalne oleks sularahaga mite arveldada, aga
alati saab helistada ja tingimused eelnevalt
kokku leppida. Kogu pakutav õiteilu saab FB
seinal aina täiendust.
Kuusiku Õnnetalu perenaine Õnnela Rei-

muu-

Kuusiku Õnnetalu OÜ
Väike-Pungerja küla
Õnnela Reivardt tel 5397 5599
Mõisalill OÜ
Oonurme küla, Mõisa talu
Merle Lepp tel 520 0491
FB/Mõisalill
ProTeen Arendus OÜ

Tärivere küla
Aune Ferschel tel 5620 0080
FB/ProTeen Arendus

Alates emadepäevast on müügiletid Mõisalille kasvuhoonete juures kell 10-19 iga päev
avatud.
Iisakus Täriveres toimetabAune Ferschel,
kelle osaühingult ProTeen Arendus saab tellida lisaks taimedele ka haljastusprojekte ja
nende teostust. Tema mõt e-ja ka kätetööd
saab imetleda nii Alutaguse kui Toila valla
rohealadel. Aunele meeldib eksperimenteerida, uusi sorte katsetada. Ilupõõsad, okaspuud, pojengid, hostad, lihtne tomat-kurk ja
nn surnuaialilled taimemajandus on tema
kirg põhitöö kõrval, mis sai alguse kuskil viis
aastat tagasi, kui ta pidi kulutama palju aega
–

vardt Väike-Pungerjalt müüb omakasvatatud
kurgi-, tomati-, paprika- jalilletaimi traditsiooniliselt alates mai algusest Jõhvi turul.
Turg on õnneks lahti, tuleb ainult ennast
ja oma klienti kaitsta ning reeglitest kinni

pidada. Kunagi Toilas aiandustalu pidades sai
ka kodust müüki tehtud, aga siis võis kindel
olla, et nii kui laupäeva õhtul saunalavale said,
olid kunded ukse taga ja rahu ei olnud oma
kodus üldse. Puudega köetavad kasvuhooned
ei ole tootmise mõtes suured, aga aednikuhing saab parasjagu ennast teostada. Nii ei
tulegi võõrasemad müüki otse tubastest tingimustest, vaid on peale korralikku juurdumist
jõudnud väljas juba karastuda. Väetistele ja
mürkidele eelistab ta mahedamat lähenemist,
kasutades keemiat võimalikult vähe. Tomatipot i poetab ta ikka peotäie hobusesõnnikut ja

tellib professionaalidele mõeldud kvaliteetsed
seemned, et taimed tugevad ja terved oleksid.
Veebimüüki ei ole Õnnetalu veel kasutanud, aga kokkuleppel saab tellitud taimed
kliendile kohale viia. Põhimüük toimub ikka
Jõhvi turul, kus on võimalik ostjale vahetult
iga sorti tutvustada. Seda Õnnela lubas, et kõik
jäägid mis jäävad, see oma maalapile maha
läheb, et siis peale taimemüükikohe värsket
köögivilja letil saada oleks.

Maikuu edenedes loodavad taimekasvatajad, et Iisaku õhtuturg taas käima läheb. Turu
eestvedaja Triinu Arm soovib ka, et eriolukorra lõppedes on võimalikkehtestatud reegleid järgides reedeti müüki alustada. Inimestel
on olnud aega igasuguseid mõt eid mõelda
ja ideid realiseerida. Ehk tuleb uusi müüjaid
lisaks või üllatavad juba tuntud kauplejad uute
toodetega.
Nagu ütleb vanarahvatarkus külm mai ja
märg juuni täidab keldrid ja aidad laeni. Jõudu
–

istutamisel ja külvamisel!
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Teehoole valla teedel

Eriolukord Alutaguse vallas
ei erine eriolukorrast riigis
jõudu ja tervist nii hooldekodu töötajatele kui
ka kõigile nende hoolealustele eakatele!
Kui vaadata homsesse, siis elu näitab, kuidas
ja millises tempos saame edasi minna. Mis puudutab koole, siis need otsused tehakse valitsuse
tasandil. Lasteaiad on põhimõt eliselt avatud,
aga lapsi praegu ei tooda, pigem hoitakse neid
koos koolilastega kodus. Oleme valmis selleks,
et normaalne olukord ühel päeval taastub ning
saame üheskoos edasi tegutseda. Mis puudutab
selleks aastaks planeeritud investeeringuid, siis
siin õnneks suuri tagasilööke pole olnud. Hanked, mis oleme teinud ja mis on koostamisel,
on läinud plaanipäraselt, va Vasknarva sadam,

Tauno Võhmar
Alutaguse vallavanem

kus tarnedvenivad ja ei jõuta tähtajaks valmis.
Suures plaanis ei ole ükski asi ehituse poole

Eriolukord ja piirangud on üle riigi ühesugused ning mõjutavad meie kõigi elu ühtemoodi.
Olen tänulik, et Alutaguse inimesed on olnud
kannatlikud ja mõistvad. Oma inimestega ei
ole meil eriolukorra ajal probleeme olnud.
Üksikjuhtumite taga, nagu lõkete tegemine ja
kalastamiskorra rikkumised, on olnud meie
lähilinnade elanikud, keda on tulnudkorrale
kutsuda.
Kriisi aeg on kulgenud üldiseltrahulikult ja
olukord vallas on kontrolli all. Ärevust tekitasid

koroonajuhtumid, sealhulgas Alutaguse Hoolekeskuses. Tekkinud olukorrale läheneti seal süsteemselt japaanitsemata ning see on positiivne.
Majas on üle saja hooldatava ja selle taustal on
nad hästi hakkama saanud. Soovin südamest

pealt seisma jäänud.
Põlevkivi tootmise peatamine Estonia
kaevanduses on muidugi negatiivse mõjuga.
Küsimus on, kui kaua Eesti Energia tootmist
seisvana hoiab. Kivi väljakaevamismahust sõltub otseselt ressursitasu laekumine Alutaguse
valla eelarvesse. Võib eeldada, et nii palju ei
kaevata, kui kaevanduse poolt algselt meile
edastatud prognoosis kirjas. Meil tuleb valmis
olla selleks, et eelarvet tuleb hakata poole aasta

pealt kärpima.
Suur riskifaktor on naf a maailmaturul toimuv, kus barrelihindUSAs on juba olnud negatiivne. Kui naf a hind jääb pikalt alla, siis see
tekitab küsimuse, kas õli tootmine on rentaabel.
Põlevkivi on vaja pigem õli tootmiseks, kuna
elektrienergia tootmiseks on seda juba praegu

Aare Lehtpuu
järelevalvespetsialist

vaja marginaalne kogus. Täna hoiavad VKG
mahtu varem sõlmitud tulevikutehingud. Lühikeses perspektiivis nafa-ja õliturul toimuv valla
f nantsolukorralekatastrooflist mõju ei avalda,
kuid tulude väheneminekindlasti tuleb. Pikas
perspektiivis, kui nafa hind jääbki alla, siis tuleb
meie tulevikku vaatavaid eelarveid kriitiliselt
hinnata ning kõvasti kärpida.
Olen olnud selle teadmisega juba mõnda
aega, et kestlik kahanemine ongi meie tulevik.
See on meie väljakutse kuidas vähema rahaga
ellu jääda, samas osutada kõik vajalikud teenused ning teha ka investeeringuid. Järgmise viie
või kümne aasta jooksul ei ole kusagilt näha,
et valla eelarve tulude pool kasvaks. Meil tuleb
toimetada teadmisega, et valla tulud vähenevad
ning sellest tulenevalt hakata ära jätma neid
kulusid, mis ellujäämiseks vajalikud ei ole.
Tänavune aasta – koroonakriis pluss madal
naf a hind on meile nagu testaasta.
Uus olukord toob ka uusi lähenemisi.
Vaadates meie tänast asutusesisest töökorraldust, siis saab olla veel efektiivsem, saab olla
paindlikum, saab inimesi usaldada – ka kodus
tehakse tööd. Organisatsioonikultuuri ja töökorralduse osas võiks mõelda näiteks, et meil
on täna kolm kontorit – Iisakus, Mäetagusel ja
Illukal. Olgugi, et meid on siin 25 inimest, siis
tegelikult ei ole meil vaja 25 inimeselekontoriruume, vaid pigem rohkem mobiilsust.
–

–

Püsime kodus, hoiame ennast

ja oma lähedasi!

Möödunud lumevaesel ja soojal talvel vähenesid oluliselt
teede talihooldeletehtud kulutused. Samas põhjustas muutlik ilm läbikülmumata ja pidevalt märgade teede katetele
olulisi kahjustusi. Lisakoormust teedeleandis metsamaterjali
vedu. Valla metsarikkust arvestades on metsa majandamine
ja sealhulgas raie siin piirkonnas oluline majandustegevuse
haru. Siinkohal tänan neid metsaveoga seotud inimesi ja
ettevõtjaid, kes pidasid kinni valla teede ääres olevatest
liiklusmärkidest, mis keelasid raskemate kui 8 t massiga
veokitele ilma loata liiklemise ning pöördusid vallavalitsuse
poole. Loa andmise menetluses leppisime kokku tingimused, kuidas keerulistes ilmaoludes vedada metsamaterjali
teid võimalikult vähe kahjustades.
Tegevused suvisel teehooldel. Esimese tööna toimub
killustikkattega või kruusateede hööveldamine. Kevadine
hooldusring tehakse 70 km valla teedel. Järgmisena võtame
ette killustikkattega teede remondi, mis tehniliselt tähendab teele uue killustiku- või kruusakihi pealevedu. Teede
nimekiri täpsustub veel hooldustööde tegemise käigus.
Juba praegu on planeeritud, et uue katte saavad näiteks
Karja ja Võide tee Mäetaguse piirkonnas, Pargiääre tee Illukal, Jõe tee Iisakus.
Üheks teekatte liigiks on ka asfaldi freesipuru. Sellise
katte saab Kala tee Kauksis ning Joskina tee ristmik. Kotka
ja Vaikla teedel teostatakse katte remonti.
Hoolduse mõistes on kõige probleemsemad kõvakattega, ehk siis asfaltkattega või pinnatud teed. Kui ilmad
soojemaks muutuvad, alustatakse esmalt bituumeniga
auguremonti ja teepeenarde korrastamist. Millises mahus
saame käesoleval aastal teid pinnata või paigaldada uut
asfalti, selgub loodetavasti maikuu jooksul.

Kulu põletamine võib
kaasa tuua surma
Hans Karp
Iisaku komandopealik

Lühiülevaade 2020. aasta sotsiaaltoetustest
Alutaguse vallas
Kairi Soomer
abivallavanem

9) huvihariduse ja huvitegevuse toetus -

7-19aastased õpilased (kelle üks vanematest on

elanik), kes õpivad huvikoolides
ja tegelevad huvitegevusega. Osalustasu ühe
lapse eest ühes kuus on kuni 15 eurot;
samuti valla

Sotsiaaltoetusi saavad taotleda abivajavad isikud, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri
andmetel (kontrollmehhanismiks on vestlused

naabritega, kodukülastused) Alutaguse vallas
vähemalt 6 kuud.
TOETUSTE LIIGID

JA SUURUSED:

1) sünnitoetus (lapse üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi ning kui
laps registreeritakse Alutaguse valda) 350 €
avalduse alusel;
2) esmakordselt koolimineva lapse toetus (Alutaguse valla koolid) – 200 € avalduse alusel;
3) koolitarvete ja kooliriiete toetus (toimetulekutoetust saavad ja madala sissetulekuga
pered) kuni 100 € avalduse ja kuludokumentide alusel;
4) prillide, invatarvete ostmise või laenutamise
toetus (saajateks mit etöötavad vanaduspensionärid, mit etöötavad puuduva töövõimega
–

–

isikud, puudega lapse vanemad arsti poolt
väljastatud tõendi alusel) – kuni 100 € aastas
avalduse ja kuludokumentide alusel;

5) ravimite toetus (ainult retseptiravimid,
saajateks mit etöötavad vanaduspensionärid,
mitetöötavad puuduva töövõimega isikud,
puudega lapse vanemad) – kuni 100 € aastas
avalduse ja kuludokumentide alusel;
6) matusetoetus – 250 € avalduse alusel;

7) eakate sünnipäevatoetus (75, 80,85 jaalates
90. eluaastast igal aastal) – 50 €;
8) jõulupakid saavad lapsed kuni põhikooli
lõpetamiseni;

10) raske jasügava puudega isikule täiendav
sotsiaaltoetus – igakuist toetust saab taotleda
mitetöötav sügava või raske puudega isik alates
18. aastast ja kelle elukoht on vähemalt 6 kuud
Alutaguse vallas ja kes vajab pidevalt kõrvalabi,
juhendamist ja järelevalvet. Toetuse saamiseks
pöörduda sotsiaaltöötaja poole, kaasa võta
puude määramist tõendav dokument.
11) puudega lapse hooldajatoetus – igakuine
toetus on 3-18aastase raske või sügava puu-

dega lapse ühele vanemale, kes ei saa töötada
lapse kasvatamise tõtu. Toetust saab taotleda
sotsiaal- või lastekaitsetöötaja juures.Kaasa
võta isikut tõendav dokument, lapse sünnitunlapse kehtiva puude
määramist tõendavast dokumendist.
nistuse koopia ja koopia

sotsiaaltöötajatega ühendust võt a. Toiduraha
lapsevanemad maksma ei pea, küll aga peab
lapsevanem koheselt teavitama lasteaeda lapse
puudumisest. Miteteatamise korral tuleb vanemal tasuda toidupäeva maksumus alates teisest
puudutud päevast.
Lisaks on eraldi võimalik pöörduda sotsiaalteenistuse poole ühekordsete toetuste
saamiseks, mis on tingitud suurenenud

abivajadusest.
Palun märgake abivajajaid, kes ise ei pöördu
erinevatel põhjustel abi saamiseks sotsiaaltöötajate poole, ja andke meile teada.
Aitame koos leida lahendusedkeerulistes
olukordades.
Täpsemalt saab sotsiaaltoetuste maksmise
korraga tutvuda meie kodulehel aadressil
www.alutagusevald.ee. Toetusi saab taotleda
digitaalselt läbi valla kodulehe, selleks peab
olema ID-kaart koos PIN-koodidega. Küsimuste korral pöörduge allolevatel telefonidel:

Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni ning
kulupõleng levib omakorda hoonetele või metsa. Kulupõlengute ohvriks langeb peaaegu iga aasta mõni inimene
ja hävineb ohtralt hooneid. Lisaks metsa või hoonete tuleohule, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.
Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama.
Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kuluja prahipõlengutele. Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja
kogu Eesti territooriumil alates 27. märtsist ning alustas ka
lõkkepatrullidega. Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada
inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida,

et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida. Samuti teavitavad
päästjad inimesi avalikus ruumis viibimise piirangutest.
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Koduaias sobib ka lahtine metallnõu, kus
tuld väga suureks ei aeta.

Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul, kui ka koduaias tuleb
järgida tuleohutusnõudeid:
lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest
sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;
alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest
vähemalt 8 m kaugusel;
lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m
kaugusel;
lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest,
okstest ning muust põlevast materjalist;
lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s
(nõrk tuul, niiske ilm oleks soovitatav);
*

*

*

*

*

Õpilastele transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamine – üldhariduskoolides kuni

Alajõe piirkonna sotsiaaltöötaja,
kes teenindab ka Iisaku piirkonda

*

keskharidust omandavatele õpilastele tagatakse

tel 336 6914 või 5555 3486;

Õpilastele, kes õpivad väljaspool maakonda, tagatakse sõidupiletite kompenseerimine avalduse ja sõidupiletite
alusel. Õpilastel, kellel puudub võimalus sõita

Tudulinna piirkonna sotsiaaltöötaja,
kes teenindab ka Iisaku piirkonda
tel 336 6912 või 5663 8765;

lähimasse kooli ühistranspordiga, võidakse
hüvitada isikliku sõidukiga tehtud sõidukulu
kooli ja koolist koju vallavalitsuse poolt kinnitatud sõidukilomeetri hinna alusel.
Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes vanema poolt kaetavad kulud lasteaia
osalustasu 25 € kuus ühe lapse kohta, teisele
lapsele on osalustasu suurus 10 €. Kui keegi
vajab abi kohamaksu tasumisel, siis palun

kes teenindab ka Illuka piirkonda
tel 336 6921 või 5814 4909;

*

Mäetaguse piirkonna lastekaitsetöötaja,
kes teenindab ka Illuka piirkonda
tel 336 6920 või 5566 7567;

*

Iisaku, Alajõe jaTudulinna piirkonna lastekaitsetöötaja tel 336 6913 või 5192 5475.

Mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked
on väga ohtlikud.
Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.

tasuta sõit maakonna piires.

–

koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata)
puitu ning pappi ja paberit;

*

lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega või 6 kg tulekustuti;

*

Mäetaguse piirkonna sotsiaaltöötaja,

Kena kevadet ja olge terved

lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära
põleda või tuleb see kustutada veega;
kindlasti jälgi tuule suunda, et sädemed ei oleks ohuks
teistele elamistele ning et suits ei häiriks naabreid.

!

APRILL 2020

ALUTAGUSE VALLA LEHT

175 aastat Tudulinna hariduselu algusest
Marika Valter
2000-2018 Tudulinna Põhikool
huvijuht, õpetaja ja kooli direktor

mälestustest ja meenutustest koosnebki
meie kooli lugu. Killuke siit ja teine sealt.
Härra Roosvald ei olnud eriti suur kõnemees.

Kui aastal 1845 mõisapreilid Wilhelmine ja
Charlote TiesenhausenidAltru talu koolimajaks kohandada lasid, ei teadnud keegi
aimata, et Tudulinna laste haridustee kohalikus koolis lõppeb 2019. aastal.
Tudulinna kogukonna jaoks on koolil
olnud alati tähtis roll. See pole olnud lihtsalt maja koos oma kujunemislooga; mit e

ainult koht, kus arendatakse mitmekülgseid
elus hästi toimetavaid inimesi; mite ka selline paik, kus igal õpetajal on oma elu- ja
loomislugu. See on olnud kõikide lugude
sümbioos. Ja just sellepärast on sellest koolist väga raske kirjutada lühidalt ja kokkuvõtlikult ülevaatelugu.
Ma peaksin kirjutama sellest, kuidas
ühes Altru talumajas alguse saanudhariduse
andmine Tudulinna esimese koolmeistri
Abel Mathieseni käe all jõudis päris oma
koolimajani, mida läbi aastakümnete tänu
laste juurdekasvule kas uude kohta, uuesti
või mahukamaks ehitati.Kindlasti peaksin
kirjutama õpetajatest suure Õ tähega, kes
on aidanud kujundada oma kooli nägu ning
iga õpilast üksikult või kollektiivselt. Otse
loomulikult ei tohiks ma unustada õpilasi,
sest Tudulinnakoolis on iga õpilane olnud
oluline ja eriline. Kirjutama peaks koolijuhtidest. Kirjutama peaks koolitöötajatest, lapsevanematest ja paljudest inimestest.
Mis on see, mis iseloomustaks Tudulinna kooli kõige enam? Need on mälestused, mida on edasi räägitud põlvest põlve,
olgu aeg ja olud missugused tahes. Nendest

lõpuaktusel kordas ta mitmeid kordi:
„Sügavkünd ja laudasõnnik.“ Pärast seda poisid ikka laulsid: „Sügavkünd ja laudasõnnik,
laudasõnnik – sügavkünd.” (Vilma Tamm)
Meie

Õppetöö toimus gaasilambi valgel. Gaasilamp
andis heledat valgust, aga seda ei pandud kohe
põlema, siis tegime peastarvutamist. See oli
meil hästi selge. (Milla Luhamäe)

Olin suhteliselt kõva peaga, alles viimasel
aastal läks pea lahti.Lemmiktunniks oli
teadus. Söögivahetunnis söödi kodust kaasa
võetud võileibu, mille vahel oli muna või liha.
(Ot ilje Kivimägi)

maa-

Mina alustasin kooliteed

1944. aastal. Sõda
lõppes just sügisel, sakslane taganes, Vene väed
tulid sisse. Kui 1944. aasta esimene pool oli siin
Saksa aeg, siis minu koolimineku ajaks oli juba
nõukogude võim. (Evi Ostrak)
Esimesel koolipäeval, 1949. aasta sügisel, viis
mind käekõrval kooli isa Harri Pikhof. Teisel
päeval läksin üksi. Altrust tulla oli vahemaa
lühike. Kooli jõudes oli saal tühi, marssisin
lõbusalt koju ja teatasin, et koolis ei olnud
kedagi ja seal midagi ei toimu. Tegelikult
hilinesin juba teisel koolipäeval. Isa võttis
mu jälle käekõrvale ja läksime kooli tagasi.

(Rein Pikhof)

Helge ja kaunis mälestus on jäänud
kõikidest õpetajatest. (Reet Tuisk/Lehemets)
autoriteet.

Elu läks põnevaks, kui meie keskele tuli õpetaja August Luming. Ta kutsus meid muusikaklassi ja andis kät e pasuna või mõne muu
muusikainstrumendi. Õpetaja A. Lumingu
etevõtmisel olime abiks ka Linnamäel suure
laululava ehitusel ja rajasime pargi Köstrimaja
ete. (Olavi Mölder)

Oli aeg, millal arvati, et kooli peaksid tulema
juba kuueaastased. Mina sain liitklassi 1.

+

2. kl. Õnneks oli 2. klass tubli ja nii jäi aega
rohkem 1. klassile. Nendega oli päris palju
tegemist, sest kõik kuueaastased ei ole veel
kooliküpsed. Kõige hullem oli see, et koolis oli
ete nähtud ka magamine. Sellest ei tulnud küll

midagi välja. Voodid kruviti kokku, kuid varsti
tulid need kokku korjata. Õnneks see aeg sai
ümber. (Helje Lepasaar)

Õpetajad seostuvad minu mälestustes erinevate lõhnade, helide ja piltidega, konkreetseid
sündmusi on raske meenutada. Iga mälestus
omanäoline nagu õpetajadki, kelle jälgedes
täna isegi astun. (Tuuli Urb)

on

Ja nii

järgneb lugu loole. 175 aastat täis

südamlikke, naljakaid ja meeldejäävaid
hetki, milles ajastu hõngu ja elutarkust.
Siin sõprust tunda sain,
mis alles on veel.

Ei unune mu kaaslased kooliteel,
elu on nii kiire, üks sagin ja rut
meeles kooliaeg kui kauge muinasjut
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Kuulame raamatuid!
Jaana Toss
Alutaguse Huvikeskuse raamatukogude juht
Praegune elukorraldus on seadnud meid uudsesse olukorda, kus
peame kasutama rohkem internetipõhiseid abivahendeid. Veebis
toimuvad trennid, külastatakse muuseume ning oluliselt lihtsamaks
on tehtudka e-raamatute laenutamine ja lugemine.
Endiselt laenutatakse ka paberraamatuid. Valla raamatukogud
võimaldavad praegu nii kontaktivaba laenutust, kui ka on mõnes
kohas lühendatud ajaga avatud. Kontaktivaba laenutuse puhul saab
lugeja oma soovi edastada telefoni või e-posti teel ja raamatukogutöötaja paneb tellitudraamatupaki esikusse, kust lugeja selle kät e
saab. Aga kui raamatukogusse on sissepääs piiratud, kuidas siis teha

valik, milliseid raamatuid laenutamiseks küsida?
Alutaguse valla raamatukogud ja noortekeskused on tulnud
mõtele veebis raamatututvustusi tegema hakata ning kutsume üles
kõiki vallaelanikke meiega liituma. Raamatututvustus ise toimub
järgmiselt: helifailile loetakse raamatust üks jut et e ning etelugeja
võiks lisada, mis teda raamatu sisu juuresköitis ja anda omapoolse
soovituse, miks oleks seda raamatut huvitav lugeda. Üks
tutvustus kestab 15-20 minutit ning heli salvestamiseks kasutab
et elugeja kas telefoni salvestusfunktsiooni või mõnda muud talle
käepärast vahendit. Julgemad võivad teha ka videotutvustuse. Valmis

raamatu-

heli- või videofail saadetakse internetikeskkonda üleslaadimiseks
ning nii Alutaguse valla noortekeskuste kui huvikeskuse kodulehele
lisatakse kuulamislink. Täpsemad juhised saab raamatututvustusega

liituja juba noortekeskuste ja raamatukogude töötajate käest.
Raamatukoguhoidjad annavad ka head nõu nii äsjailmunud, kui
veidi vanemate raamatute valikul ning laenutavad huvi tekitanud
teoseid välja. Meie oleme igatahes väga põnevil ning valmis õige pea
alustama. Ootameka kõiki asjast huvitatuid raamatute tutvustamisse
oma osa andma ning salvestusi kuulama.

,

Mina, Reet Lehemets, Tudulinna Keskkooli
esimese lennu lõpetajana olen saanud kaasa
Tudulinna koolist ainulthead mälestused. Meil

oli tore ja sõbralik klass. Meie kooliskäimise aeg
oli selline, kus õpetaja oli tõeline maasool ja

…

30. mail toimuma pidanud kokkutulek
lükkub saatuse tahtel ja meist miteolenevatel põhjustel määramata ajaks edasi.

Ülestõusmispühade jutlus tekstile Luuka 24:36-48
Avo Kiir
EELK Iisaku koguduse õpetaja

45 Siis Jeesus

avas

nende mõistuse kirjadest

aru saama

46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles
tõusma surnuist.
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meelepa-

randust pat ude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates

Jeruusalemmast.

48 Teie olete nende asjade tunnistajad."

Sündmuste tunnistajaks olemine ebaõnnestub, kui me ei tea selle tõelist tähendust. On
suur vahe millegi kogemise ja selle tähenduse teadmise vahel, sündmuses osalemise
ja selle mõistmise vahel. Olla sündmuste
tunnistaja, ei taga kahjuks veel alati juhtunust arusaamist.

Tänane evangeelium meenutab olu-

korda, kus oled tabanud ainult loo lõpu.
Teadmata eelnevaid sündmusi, teadmata
kogu lugu, on kuuldud tekstil vähe tähendust ja see ei seo meid millegagi. Aga õnneks
oleme kristlastena tutavad kogu looga ja
sellepärast võime ka tänase teksti sulatada
ühtsesse tervikusse.
Jeesus on tagasi oma jüngrite juures. Ta
on tagasi surmavallast ja sellepärast tundub
Ta jüngritele ebareaalne, justkui viirastus või
vaim. Ta ei saa olla ju tõeline, surnu ei saa ju
ringi kolada. Eemaldamaks nende kohkumist
ja kahtlusi, Jeesus kutsub jüngreid ennast
puudutama ja toitma. Ta tahab, et läbi inimliku tegevuse õpilased mõistaksid tegelikku
olukorda. Üksnes Jeesuse ilmumine jüngritele ei oleks sundinud neid uskuma Tema
tõelist ülesärkamist surnuist. Jeesus pidi kõrvaldama nendekartused ja hämmelduse, Ta

pidi tooma nad välja segadusest,

mis valitses

pärast Tema surma ja ülestõusmist, vastasel

juhul ei oleks neist ühestki saanud evangeeliumi tunnistajat ja kuulutajat. Pärast tõelist
kokkupuudet Jeesusega, pärast ühist lauaosadust täitus jüngrite hing suure rõõmu ja
äratundmisega. Nüüdsest nad olid tõelised
tunnistajad, kes mite üksnes ei näinud sündmusi, vaid ka mõistsid Kristuse surma, ülestõusmise ja taevaminemise tähendust. Nad
ei olnud lihtsad pealtnägijad, keda tavaliselt
kutsutakse kohtusse tunnistajaks. Jeesus tegi
jüngritest tunnistajad, kellede ütlused muutsid elu tähendust. Varajase Kiriku arusaam
ja õpetus toetus kindlalt Jeesuse ülestõusmise õpetusele. See on Kiriku ainulaadne

kuulajani. Seda on küll erineval moel vastu
võetud, vahelrõõmsalt ja avatud südamega,
vahel kahtlevalt, ükskõikselt või isegi vaenulikult, kuid sõnum ise ei ole muutunud. Usu
läbi oleme meiegi Jeesuse ülestõusmise tunnistajad, oleme selle loo edasikandjad. Vahel
me unustame ära, et peame tunnistama ka
väljaspool kiriku kaitsvaid müüre. Küllap
on kergem olla omade keskel ja tunnistada
üksteisele, kuid Jeesus ootab, et me Tema
nimel kuulutaksime meeleparandust pat ude
andeksandmiseks kõigi rahvaste keskel.

Jeesuse ülestõusmisjärgsed kohtumised

Meie arusaam Kirikust toetub tänapäeval omakorda esimeste jüngrite ainulaadsele kogemusele. Jääme neile alatiseks võlgu
nende taibu ja julguse eest. Õnneks nad ei
varunud ega hoidnud oma haruldast koge-

jüngritega olid kantud lihtsatest, kuid siiski
tähtsatest toimingutest. Istudes koos jüngritega ja jagades nendega toitu tahtis Jeesus
neile näidata, et igaüks, kes tahab Teda
uuesti leida, peab otsima Teda elu lihtsates,
täiesti tavalistes sündmustes. Jeesus kutsub
meid vaatama ja nägema igapäevast elu läbi
ususilmade. Tema sõnul ei pea me kartma.
Ta lubab olla ustav sõber neile, kes jäävad

must endile,

ustavaks Temale.

autoriteet.

vaid jagasid seda igaühega, kes

neid kuulda võtis. Nad tegid sellest rõõmsa
uudise kõigile.
Pühakiri annab meile tõetruu pildi reaalsetest inimestest, kes kohtusid ülestõusnud
Jeesusega. Alguses ei olnud see nende jaoks
sugugi hõlbus. Nad ei olnud kohtumiseks
valmis. Neil oliküll Jeesuse viide või lubadus,
et see juhtub, kuid nad ei teadnud, kuidas see
juhtub. Neil polnud õrna aimugi, kuidas nad
võtavad omaks uue tõe elu ja surma kohta ja
kuidas nad hakkavad seda teistega jagama.
Kuidas on juhtunud, et see lugu on kestnud
üle 2000 aasta? Küllap see olekski kadunud,
kui Kirik ei oleks kandnud seda läbi sajandite. Kuulutus ülestõusnud Messiast oleks
võinud väga kergesti seguneda erinevate
müütide ja lugude katlasse. Tegelikult on
see suur ime, et Jeesuse ülestõusmise lihtne
lugu on oma eheduses säilinud tänapäeva

Läbi lunastuse ajaloo on Jumal tõestanud
oma ustavust. Tema peab oma lubadustest
kinni isegi siis, kui inimene oma tõotustest
taganeb. Ta lubas saata meile Lunastaja, kes
päästab meid pattudest, ja Ta täitis selle,
saates meile oma ainsa poja Jeesuse Kristuse. Mulle tundub, et me ei oska seda alati
hinnata. Mõnikord ei ole meie suhetes kaasinimesega ja Jumalaga näha seda armastust,
mida Jeesus meilt ootab. Meil on raske näha
Jeesust oma pereliikmetes või vendades ja
õdedes, kes on meid solvanud või kes ei ole
vastanud meie lootustele. Me paneme teised
ja isegi Jumala proovile, nõudes, et nad läbi
eriliste tegude teeniksid ära meie sõpruse.

Ometi, tänane liturgia õpetab, et isegi siis
kui pühitseme pidulikult Issanda võidukat
ülestõusmist, on Ta ometi leitav elu tavalistes
sündmustes. Aamen.

Alutaguse valla
raamatukogude tööajad
eriolukorra tingimustes
Alajõe raamatukogu KONTAKTIVABA LAENUTUS raamatute laenutus toimub ettetellimise alusel. Raamatute
tellimiseks helistage telefonil 336 6928 või kirjutage tatjana.
sevtsenko@alutagusevald.ee.Tellitudraamatud saab kätte
raamatukogu esikusse paigutatud kastist E-R 11.00-16.00.
Kasti saab jätta ka tagastatavad raamatud.
–

–

Iisaku raamatukogu KONTAKTIVABA LAENUTUS raamatute laenutus toimub ettetellimise alusel. Raamatute
tellimiseks helistage telefonil 336 6954 või kirjutage iisaku.
rk@alutagusevald.ee.Tellitud raamatud saab kätte raamatukogu esikusse paigutatud kastist E-R 11.00-16.00. Kasti
saab jätta ka tagastatavad raamatud.
–

Kiikla raamatukogu

–

–T

11.30-16.30, K 14.00-17.00

raamatukogu KONTAKTIVABA LAENUTUS
raamatute laenutus toimub ettetellimise alusel. Raamatute tellimiseks helistage telefonil 336 6955 või kirjutage
kuremaerk@alutagusevald.ee.Tellitud raamatud saab kätte
raamatukogu esikusse paigutatud kastist T-R 11.00-16.00,
L 10.00-14.00. Kasti saab jätta ka tagastatavad raamatud.
Kuremäe

–

–

Kurtna raamatukogu KONTAKTIVABA LAENUTUS
raamatute laenutus toimub ettetellimise alusel. Raamatute tellimiseks helistage telefonil 3392 486 või kirjutage
kurtnark@alutagusevald.ee. Tellitud raamatud saab kätte
raamatukogu esikusse paigutatud kastist T-R 15.00-17.00,
L 10.00-14.00. Kasti saab jätta ka tagastatavad raamatud.
–

–

Mäetaguse raamatukogu – KONTAKTIVABA LAENUTUS –
raamatute laenutus toimub ettetellimise alusel. Raamatute
tellimiseks helistage telefonil 336 6950/ 5556 9402 või kirjutage maetaguse.rk@alutagusevald.ee. Tellitud
tud saab kätte rahvamaja vahekoridoris olevast kastist E-R
10.00-15.00.Kasti saab jätta ka tagastatavad raamatud.

raama-

Pagari raamatukogu

–

T ja N 11.00-16.00

Tudulinna raamatukogu

–

E 9.00-14.00, T-N 10.00-15.00
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100 aastat tagasi möllas Alutagusel epideemia
põlvkondi, kes poleks elu jooksulkogenud omal
nahal mõnda kataklüsmi. Nüüd on kord nende käes, kes sündisid
pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Esialgu tundub siiski olema
õigus optimistidel, kes ütlevad, et alati võib hullemini minna.

Eestis on vähe

Anne Nurgamaa

vajalik on väga hoolikas põetus. Haiguse
vältimiseks tuleks teha täitõrjet, haige

Paul Kesküla
Vähesed täna elavatest mäletavad viimast
suurt sõda ja sellele järgnenud raskeid
aastaid. Rohkem on neid, kes on kogenud erinevaidraskeid hetki nõukogude
ajast ja üleminekuperioodist. Ajalugu aga
teab aegu, mil paljude jaoks olid olud
väljakannatamatud ja meeleheitlikud.
Oleme mitu aastat tähistanud sajandi
möödumist Eesti Vabariigi loomisest.
Igati sobiv on meenutada sajanditagu-

seid sündmusi Alutagusel, et veel kord
tõdeda – haigusepideemias pole midagi
uut, aga see saabub alati ootamatult.
VALGEKARTLASED

VABADUSSÕJAS

Vabadussõjas võitlesid eestlaste kõrval
punaväe vastu vene valgekaartlased, kelle

jaoks oli tegemist kodusõjaga. 1919. aasta
suvel moodustatikõikidest Baltimaades
asuvatest vene valgete vägedest Loodearmee kindral Judenitši juhtimisel. See väekoondis võtis et e mitu suurt rünnakut
Petrogradi vallutamiseks. Erinevatel põhjustel ei kandnud need pingutused vilja
ja kogu vägi taganes novembris Eestisse.
Võideldi sama vaenlasegakülg külje kõrval, ent kaugemad eesmärgid ja arusaamad polnud alati samad. Valgekaartlaste
juhtkonna jaoks polnud Eesti iseseisvuse
tunnustamine vastuvõetav. Sellest tingituna polnud eestlaste üldine suhtumine
neisse kuigi sõbralik ega abivalmis.
Eesti valitsus otsustas, et suur hulk
demoraliseerunud ja relvastatud ning

teadmata meelestatusega sõjaväelasi
võib kujutada tagalas julgeolekuohtu.
Neilt korjati relvad 11. novembri 1919. a
valitsuse otsusega ära ning Eesti võimud
interneerisid suure osa neist tänase Alutaguse valla territooriumile, kus pagulasteks muutunud endised liitlased
pidid talve üle elama ja ootama armee
laialisaatmist. Talveks oli Virumaal oma
saatust ootamas koos tsivilistidest sõjapõgenike ja sõjavangidega 50-70 tuhat
Venemaalt taganejat. Sõda oli lõppemas
ning valitses üldine puudus. See koormas piirkonda rängalt. Inimesi oli palju
koos, väljas külm ja niiske. Taganejatega
pikaleveninud sõjategevuse käigus kaasa
tulnud parasiidid – täid ja kirbud –
tusid tähnilise tüüfuse ehk plekilise soetõve kandjateks ja levitajateks. Kurnatus,
vilets toitumus, puudulikud hügieenitingimused, tuleviku osas valitseva teadmatusega kaasnev moraalilangus – kõik
see lõi järgnevalt tingimused haiguse
levikuks ning rasketeks tagajärgedeks.

isoleerida, jälgida haigega kokku puutunud inimesi.“ Tänapäeval on võimalik ka vaktsineerimine, mis sellel ajal oli

kät esaamatu.
Ohtliku haiguse olemust illustree-

rib 1946. a Postimehes ilmunud näide.
Arvatakse, et 1915. a nakatusid plekilisse
soetõppe pooled Serbia riigi kolmest
miljonist elanikust. Neist suri ligi 150
tuhat.
Andmed nakatunute arvu ja suremuse kohta on erinevad ja ebatäpsed.
1919. a novembrist, mil haigus hakkas
Eestis võtma epideemia mõõtmeid, kuni
1920. aastani, mil nakkuse levikule
deti piir panna, suri erinevatel hinnangutel 8000–14000 loodearmeelast ja
nendega kokku puutunud tsiviilisikut.
Esialgu jäi haiguspuhang sõja lõpetamise varju ja üldises segaduses võimude
piisava tähelepanuta. Kui lugeda 1919. a
novembri lõpu ajalehti, olid põgenikega
tegelemise ilusad plaanid ja kokkulep-

suu-

Paraku polnud asutatud komisjonid
valmis tegelema nii suure hulga inimestega. Laguneva Loodearmee struktuur
enam ei toiminud – ei juhtimises ega
varustamises. Demoraliseerunud inimesed ei kuulanud ei ülemuste ega
meedikute korraldusi. Puhtust ei peetud, nakatunud liikusid paremat kohta
otsides mööda asulaid, nakatades
dega kokkupuutuvaid terveid inimesi.
Veebruariks olid armee 160 meedikust
37 haiged, osa surnud ja ülejäänutest
enamus laiali läinud. Omapead jäetud
haiguskolletes läks väga kiiresti järjest
hullemaks, nakkuse levik laienes. Nappis
kõike alates olematutest medikamentidest, desinfektantidest ja väljaõppinud

nen-

meditsiinipersonalist, lõpetades soojade
riiete ja loomulikult toiduga.
Sajad Tallinnasse jõudnud loodearmeelased paigutati Kopli kasarmutesse.
Nende seast ähvardas nakkus kontrolli-

matult levida kogu pealinnas. Olukorra
tõsidus hakkas valitsusele sõna otseses
mõt es kohale jõudma. Selleks ajaks oli
suremus tõusnud 50 inimeseni päevas.

Detsembris–jaanuaris levis tüüfus järjest kohalike elanike seas ja jõudis Eesti
sõjaväkke. Enam polnud võimalikkõrvalt
vaadata ja jagada hädalisi omadeks-võõrasteks ning riiki rohkem-vähem tähtsaks
Eestiks.

ped valitsusel olemas. Loodearmee juhtkond saadetakse Haapsalusse ja Pärnu.
Reakoosseis ja tsiviilisikud jäävad Narva-Peipsi piirkonda, kus koos rahvusvaheliste organisatsioonidega kantakse
inimeste eest hoolt. Ameerika Punane
Rist aitab toidu ja varustuse hankimisel.Laste eest aitab hoolitseda Ameerika
lastekaitse ühing. Ameerika abiandmise
selts haldas liitlaste poolt saadetud toidutagavarasid, raha küt epuude ostmiseks saadakse Judenitši käest. Põgenike
tervislik olukord on hea, haigestunuid
mõnikümmend. Arste on loodearmeelastel piisavalt ja kui vaja, saab kohalikke

juurde saata. Inimestele leitakse tehastes
ja mujal töö. Sellised sõnumid mõjusid
nii avalikkusele kui ametivõimudele
endile uinutavalt.

VÕITLUS EPIDEEMIAGA

Epideemiale sai piiri panna ainult Eesti
sõjaväevõimude otsustava sekkumise ja
rahvusvahelise Punase Risti abiga, mis
taganuks parema varustamise ja haigete hoolduse. Täiendavaks tõukeks oli
vägede ülemjuhataja kindral Laidoneri
ja Ameerika Punase Risti esindajate
visiit Narva 21. jaanuaril 1920, kus oma

silmaga nähti valitsevat korralagedust.
Koheselt anti karmid käsud meetmete
ülikiireks tarvitusele võtmiseks.
1920. a veebruaris jagas tervishoiu
peavalitsus Virumaa neljaks piirkonnaks, millele määrati suurte volitustega
arstidest inspektorid. Illuka ja Kurtna
ümbruses dr Leutsner, Pühtitsa ja
Kuremäe ümbruses – dr Ruubel, Iisaku ja
–

Tudulinna – dr Goldberg, JõhvistRakvedr Männik. Hiljem jagativiimane
rajoon kaheks. Haiguskolletes moodustati põhiliselt Loodearmee väeosade endi
meditsiinipersonali ja juba tegutsevate
sõjaväe laatsaretide ühendamise baasil
nn vene sõjaväe haigemajad. Alutagusel
reni

–

paiknesid need Mäetagusel (nr 7 kuni
200 kohta), Illukal (nr 8 kuni 200 kohta),
Kuremäel (nr 9 kuni 350 kohta), Iisakus
(nr 10 kuni 350 kohta) ja Kauksis (nr
11 kuni 200 kohta). Vastavalt vajadusele võeti kasutusele lisaruume haigete
paigutamiseks. Kokku oli 1920. a veebruaris Virumaal 1700 tüüfusehaigetele
mõeldud haiglakohta. Küladesse määrati

tervishoiureeglite jälgimise eestvastutavad isikud.
Muidugi näib kriisi ohjamine paberil lihtsam kui päriselus. Arste oli esialgu
kogu piirkonna peale ainult mõnikümmend, osa neist ise haiged. Puudu oli
eriti põetajatest, kes oleks kohapeal haigete eest hoolitsenud. Toome näitena
välja Iisaku piirkonnas toimunu, kus
Vene sõjaväe laatsaretid (hiljem haigla
nr 10 osakonnad) asusid pea kõikides
suuremates

hoonetes. Kõrtsis, köstri-

majas, Tärivere mõisas asutati erinevate
väeosade laatsaretid detsembris, seltsimajas jaanuaris, Porskovo koolimajas ja
Kauksi mõisas veebruaris. Iisaku mõisas
asuv laatsaret hävis tulekahjus ööl vastu
30.01.1920 arvatavasti koos paljude haigetega. Mälestuste järgi paljud haiged
külmusid tol ööl.
Säilinud on mõned olukirjeldused
ajast kui Eesti sõjaväevõimud haiglad üle
võtsid. Narva haigla komandant August
Orgussaar kirjeldas märtsi alguses Iisaku
seltsimajja paigutatud haigete olukorda
järgnevalt: „Ühtegi arsti ega sanitari ei
ole samuti ei ole arstimeid. Haiged on
puudulikult köetud ruumes poolalasti ja
poolnäljas. Venelased, kes veel terved, on
põgenenud taludesse laiali ja nii ei ole
kedagi, kes haigeid korraldaks ja mataks
...

vere mõisas asunud laatsareti 4.

osakonna
ülema raporti järgi 1920. a märtsi algul
osakonnas sanitare ega töölisi praktiliselt polnud. Haiglahoones puudus WC
ja haiged käisid asjal ämbritel. Oli pime
ja külm, puudus regulaarne puudevedu.
Pesu vahetati kuude tagant ja haiged
kannatasid parasiitide tõtu. Osakonnale
personali ega fnantse ei eraldatud, see
tegutses sõjaväeosade vahendite ja pajuki
najal, kust haiged saabusid. Iisaku kõrtsis
oli märtsi algul 88 koikut, lisaks magas
62 haiget põrandal, Porskovo koolimajas
32 koikut, 81 haiget magas põrandal jne.

Teadaolevad haigete arvud Iisaku
ümbruse laatsaretides 1920. a alguses:
rahvamajas jaanuaris suurim arv korraga
124, veebruaris 140, märtsis 73; kõrtsis
märtsis 80, neist üle 90% soetõves; Täriveres jaanuaris kuni 88, veebruaris 94,
märts 91; Porskovos veebruariskuni 88,
märtsis kuni 113, enamus neist soetõves.
On teada, et vähemalt Iisaku kõrtsis
asunud hospidali on valvatud. Kaitseliitlaste mälestuste järgi valvati ka neid
talusid, kus asusid soetõvehaiged ja on
teada juhtumeid, kus soetõppe surnud
taluelanikke keelati talust kaugemale
tuua ja maeti ajutiselt oma talu maadele.
Muidugi oli olukord erinevates haiglates pisut erinev jaaja jooksul paranes.
Haiged eraldati tervetest, kehtestati
tegelik karantiin. Ehitati saunad. Haiglad varustati nn täitaplatega ehk ruumidega, kus sai riideid kõrgel temperatuuril parasiitidest puhastada. Inspektorite
käsutuses olid ka sõjaväelaste salgad, kes
vajadusel pidid inimesi sunniga ärgitama
puhtuse eest hooltkandma. Kindlasti
peab nimetamaEesti Punase Risti tööd,
keda omakorda toetasid Ameerika, Inglise ja Rootsi Punane Rist. Appi tuli ka
paremate ilmade saabumine, varustuse
paranemine ning hügieeni hoidmine

surnuid Üle kogu põranda oli laotatud kunagi põhku, mis nüüdkui aganad

muutus

peeneks ära hõõrutud. Selle prügi peal
lamasid ja kükitasid tihedalt poolalasti

mais kaotas haigus epideemia mõõtmed.
Ajutised haiglad suleti enamuses juuni
alguses. Väiksema intensiivsusega esines
haigusjuhtumeid veel aastajagu. Paranenud ja terved pääsesid liikuma, väeosad
saadeti laiali ja inimesed hajusid mööda
ilma – kes lääneriikidesse, kes tagasi
Venemaale, osa jäi Eestisse, mõned ka

...

suremus

lihtsamaks. Aprillis pöördus
ja haiguse levimine langusele,

Alutagusele.
Nende mälestuseks, kes jäid siia

maa-

mulda, püstitati mälestusmärgid. Mõnda
neist saab tänagi vaadata. Nõukogude
aja puhastuse elas üle ristiga monument

osu-

Kuremäel kloostri kalmistul. Algselt
1920. a paigaldatud puidust hauatähis
asendati kivist mälestusmärgiga 1936. a.
Iisaku kalmistul pühitseti pronkstahvliga
kivi 7. juulil 1939. Mälestuskivi tahvel
hävitati 1941, taastati 1999. Kalmistule
on maetud peamiselt ühishaudadesse
ligi 130 hukkunud loodearmeelast.Pärimuste järgi maetud osa Mäetaguse mõisas asunud laatsaretis surnuid Mäetaguse
mäe serva (tänaseks koht teadmata), osa
Koltsinakalmistule. 2000. a avati seal Juri
Maltsevi eestvedamisel mälestuskivi.
Mäetagusel surnud haigeid veeti matmiseks Jõhvi, kus oli õigeusu kalmistu.

TÄHNILINE TÜÜFUS EHK
PLEKILINE SOETÕBI

Terviseameti koduleht kirjeldab haigust
ja selle ravi järgnevalt: „Haiguse peiteperiood on 12–14 päeva. Haigus algab

järsku,külmavärinatega, pea- ja liigesevaludega. Palavik on kõrge (39–40 °C)
ning võib püsida 2 nädalat. Haige nägu
on punetav, keel kuiv, lõhenenud. Esimese haigusnädala lõpus tekivad nahale
nööpnõelapea suurused või suuremad
punakad täppverevalumid. Kahjustuvad

kesknärvisüsteem, süda, veresoonkond.
Haiged sonivad, esineb teadvusekadu.
Tüsistustest on ohtlikud südamelihasepõletik, ajukelme- ja ajupõletik. Paranemine on aeglane. Ravi toimub haiglas,

määrdunud inimkogud, nagu varjud,
lõdisedes külmast... laibad lamavad juba
mitu päeva segamini haigetega ...“. Täri-

Loodearmeelastele püstitatud mälestuskivi on ka Alajõe kalmistul. Palju haudu
jäi tähistamata ja on tänaseks teadmata.
Vene Muinsuskaitse Selts on neid

jõudu-

mööda otsinud ja tähistanud.

dokumente, fotosid
või suulist pärimust sellest ajast, andke
palun Iisaku Kihelkonna Muuseumisse
märku.

Kui Teil on mingeid

Puidust ausammas epideemias hukkunud loodearmeelastele ja tsiviilisikutele püstitati Kuremäe kloostri
kalmistule 9. Vene laatsareti personali ja Loodearmee 3. diviisi staabi eestvedamisel 15. mail 1920. aastal.
1936. aastal rajati samale kohale kivist ausammas, mis seisab seal peaaegu samal kujul tänapäevalgi.
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

Kultuuri võimalused
eriolukorra ajal tegevus

Suvistepühad lähenevad
Marika Oolberg
Iisaku Kihelkonna Muuseumi direktor
Suvistepüha on liikuv püha ja sel aastal tähistatakse seda 31. mail. Suvistepühad, nelipühad, kase-

pühad, suipühad, meiud, karjasepühad, kiige- ja
munapühad.
Talvel tuuakse kuused tuppa, lihavõtete ajal vär-

vitakse mune, aga nelipüha ehk suvistepüha sümbol
on kask. Nelipühaks nimetati neid pühi sellepärast,
et ristirahvas tähistas neid neli päeva järjest.
Suvistepüha oli juba paganlikul ajal tähtis ja
näiteks keskajal olid Balti aadlikel kombeks erilised
maipeod, mis kandusid üle ka nelipühi ajastusse.
Neil pidustustel valiti maikrahv, kes sel sündmusel
tähelepanu keskmes oli.
Rahvausundi uurijad on kirjeldatud sarnaseid
pidustusi ja ka seda, et nimelt suvistepühal oli
poissmeeste ülesandeks ridva otsast olevat „kulli"
tabada. Kes tabas kulli, see oli võitja. Kullilaskjat
pilluti hõisete saatel õhku ja sellele järgnesid oma-

korda tublid liigujoomised.
Teine tähtis tegemine sel päeval oli pruudi
otsimine. Paiguti tehtika rituaalseid lõkkeid tähistamaks kevade lõppu ja suve algust. Noored kiikusid, vanemad kogunesid omavahel jutu vestma.
Külviga seotud tööd olid lõppenud ja heinategu

polnud veel alanud, väike hingetõmbeaeg kulus
kõigile ära.
Kindlasti koristati korralikult oma elamist ja
pesti põrandaid. Koristati õue ja pühiti ka kõnni-

teid ja käidavaid kohti kõik pidi puhtaks saama.
Kaskede koju toomine oli kombeks juba enne
ristiusku. Huvitav on mõelda, et miks tuppa toodi
just kask. Kasepuu on sel ajal õrnalt hiirekõrvus ja
näeb õrn ja habras välja. Tärkav ilu justkui ootab,
et kohe puhkeda nagu noorusaeg. Kase kojutoomisest sõltus kogu majapidamise õnn. Kask on
olnud püha puu nagu tamm või pärn.
Legendi järgi määranud kunagi maailma looja
Vanataat kase rahvale rõõmu valmistama. Kasepuuga saab ehtida maju ja õuesid.Kevadel annab
kask magusat mahla. Kasevihaga hoolitseb inimene oma keha ja maja puhtuse eest. Kaselõhn
värskendab ja kasepungad annavad juues haigele
tervise. Pulmadeks on varasemalt tehtud ja tehakse
tihtika nüüd noortest kaskedest väravad.
Muidugi ei saa öelda, et kasekultus oleks ainult
eestlaste komme. Juba nimi „meiu" on meie keelele
võõrapärane. Huvitav on kasekultuses nelipühade
pidustuste keerises vaadelda selles mõtes Saksamaad, kus kaskede kõrval esines meiunaka kuuski.
Rootsis ja Taanis näiteks on kaskedest meiupuud
jaanipäevaks lintidega ehitud.
–

-

5

–

noor-

Eestis käisid 19.–20. sajandil vallalised
mehed neile meeldinud neiu värava taga ning
panid sinna kase ja kui neiul olid sarnased õrnad
tunded noormehe vastu, siis kask viidi tuppa.
Sinna majja tasus siis hiljem kosja minna ja oli
lootust, et kosjad võetakse vastu. Iisaku kandi
poluvernikud olla tulevikku ennustanud visates
saunavihta katusele (Truusmann lk 15).
Suvisteaeg tegi rõõmu lastele, siis tehti pajupilli ja mängiti. Raske heinatöö tegemise aegu oli
lõbutsemiseks raske jaksu leida.
Kui tänapäeval tuuakse ehk kaseoksi tuppa,
et saada värsket kevadlõhna, siis vanasti kaskede
miteaustamine oli seotud lausa karistusega. Kaskede puudumine kodust, õuest, laudaukselt, karjaaiast jne, siis nagu väitis meie rahvausundi teadlane
prof. M. J. Eisen, võis see tähendada karjale õnnetust ja äpardusi. Veel mõni päev ja kevad annab
sisuliselt kät suvele. Olgu suvisted ja kasekultus
sillaks kevade ja suve vahel.
Kaunistame siis enda ja pere õnneks ning terviseks toa hiirekõrvul kaseokstega.
Kasutatud kirjandus:
Hiiemäe, M „Eesti rahvakalender III“ Tln „Eesti Raamat“ 1984
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv 2017
Huvitav Shurnaalleht, nr. 20, 5. juuni 1936
Eesti Rahvakalendri veebileht viide Jüri (Georg) Truusmannile
„Eesti vana usk“ Mathias Johann Eisen 1926 (lk 295)

jätkub internetis!
Alutaguse vallas on kõik planeeritud kultuuriüritused
ära jäänud ja edasi lükkunud. Ürituste uued toimumis-

ajad selguvad jooksvalt, vastavalt olukorra arengule

riigis. See aga ei tähenda, et inimesed peaksid kultuurist ilma jääma – tekkinud on võimalus aktiivsest
kultuuritegevusest osa saada läbi erinevate veebikesk-

kondade. Ka Alutaguse Huvikeskus on kolinud aina
enam veebi. Nimelt oleme lisaks Alutaguse Huvikes-

kuse uuele kodulehele loonud ka Alutaguse Huvikeskuse YouTube kanali, kuhu oleme kokku koondanud
vahvad videod minevikust, kus võib leida erinevaid
näitemänge, kontserte, pidusid ja palju kõike muud.
Et kultuurielu täielikult seisma ei jääks, siis jagame
karantiiniaja tasuta kultuurisoovitusi veebis:
RAHVAKULTUUR
Rahvakultuuri Keskus kutsub inimesi lugema ja
•

jutustama lugusid Rahvakultuuri Keskuse Jutukooli
jutupangast, kust leiab rahvajutte teemade kaupa:
www.rahvakultuur. ee/JUTUPANK_34.

TEATER
Portaaliteater, kus vahendatakse värskete teatrilavastuste videosalvestusi. Salvestused jäävad avalikuks
eriolukorra lõpuni. Salvestusi saab näha: kultuur.err.
ee/k/portaaliteater
•

NUKU teatri näitlejad loevad õhtuti veebis tasuta
lugusid. Argipäevadel kell 20 loevad NUKU teatri
•

näitlejad teatri Facebooki lehel otseülekandena väärt
lastekirjandust. Valitud teosed on pärit NUKU teatri
repertuaarivaramust või teatriga seotud inimese sulest.
NUKU Facebooki lehekülg on leitav aadressil facebook.
com/teaterNUKU. NUKU teatri raamaturiiuli lugemissoovitused on järelvaadatavad NUKU teatri kodulehel

Nõuanded fotode koduseks säilitamiseks
Liivi Mölder
Iisaku Kihelkonna Muuseumi peavarahoidja
Koroonaviirus on sundinud meid tempot maha
võtma ning rohkem kodus püsima. Suurem osa
inimestest peab tegutsema kodukontoris ja liikumispiirang on tekitanud olukorra, kus tuleb
mõelda tubaste vahvate tegevuste peale.
Olles ka ise kodukontoris, tegelen Eesti Muuseumide Infosüsteemi (lühend: MuIS) programmis fotokogu andmete täiendamisega ja kujutiste
lisamisega. Kontrollides fotode säilivust, on tekitanud peavalu vanad albumid, kus pildid on kinnitatud ja parandatud kleeplindiga, teibiga või on
fotod albumist välja kistud ning tekitatud nendele
mehhaanilisi kahjustusi. Nii tekkiski mõte jagada
teile pisut fotode säilitamise, korrastamise ja markeeringutealast infot, millele kodus tähelepanu
pöörata.

Foto, mis on olnud albumisse
liimitud ja sealt välja rebitud.

www.nuku.ee/et/nuku-teatri-raamaturiiuli-loodjaYou-

Fotode kinnitamisel albumisse soovitan mite
kasutada liimi või kleeplinti, mis pikaajalisel säilitamisel jätavad ikkagi jälje. Tänapäeval on kontoritarvete kauplustes müügil fotonurgad, mida
soovitan kasutada.
Väga oluline osa on andmed fotograaf nimi,
dateering (pildistamise aasta ja kuupäev) ja fotol
kujutatu (koht, isikud). Märkmed võiks tehakas
ümbrisele, foto tagaküljele või albumisse foto
juurde kirjutades. Kirjutamiseks tuleks kasutada
ainult pehmet grafitpliiatsit, kileümbrisele kirjutades peenikest veekindlat püsivat markerit.
Suuremate kahjustustega fotode puhul (nt hallitus, hõbeläige, vananenud kleeplint vm) tuleks
abisaamiseks pöörduda spetsialisti poole. Muuseumidele ja samuti eraisikutele annab nõu ning
vajadusel osutab teenust Ennistuskoda Kanut, mis
2014. aastal ühines Eesti Vabaõhumuuseumiga.
–

Fotonurkadega albumisse
kinnitatud (soovitav!).

Fotod liimitud
albumisse (ei soovita).

Vanu fotosid leidub ilmselt

igas majapidamining neid tuleks hoida pimedas, jahedas ja
mite liiga niiskes ruumis. Õhuniiskus ei tohiks
olla üle 60% ja värvifotode säilitamise parimaks
õhutemperatuuriks on 13-15 °C. Enamus meist
on fotosid kogunud karpi või kinnitanud albumisse, mis ongi õige tegu. See varjab liigse valguse
ja pleekimise eest.
Vanadesse fotoalbumitesse, mida ei vaadata
tihti, on aja jooksul tekkinud tolm, mida tuleks
aegajalt puhastada. Puhastamist tuleks teha
puhaste kätega, kuid veelgi parem oleks kasutada
puuvilla- või siidikindaid, et käte rasu ja niiskus ei
jääks fotodele. Puhastage lehekülg lehekülje haaval õrnalt pintsli või kuiva puuvillalapiga. Seejärel
lisada nn hingavat paberit lehtede vahele, et vältida
fotode kokkukleepumist.
ses

Kellerteater pakub virtuaalseid etendusi "Armunud
alkeemik" ja "Canterville'i kummitus", mida saab vaa•

data igal ajal. Virtuaalteatri keskkonda pääseb siit:
kellerteater.television.ee
MUUSIKA

Rahvusooper Estonia alustas etenduste näitamist
Facebooki teel, et muusikateatri sõpradele kodumaine
•

ooperi-ja balletiteater koju kätte tuua. Etendusi saab

näha Rahvusooper Estonia Facebooki lehel: www.facebook.com/Rahvusooper/
• Tanel Padar salvestab ning postitab eriolukorra lõpuni
iga päev ühe loo akustilises võtmes. Lood on kuulata-

vad YouTube kanalis: Tanel Padar.
KUNST
Tartu Kunstimuuseumi näituste virtuaaltuuridega
•

saate tutvuda muuseumi kodulehel tartmus.ee/
virtuaaltuurid/
• Loovgraaf lehel saab tutvuda ajakirjanik Argo Ideoni
maalidega. Tutvu näitusega: www.loovgraaf.com/

maalinaitus-koik-mis-mulle-meeldib/
LASTELE:
•

AHHAA jagab karantiini-aegseid tegemisi ja teadus-

katseid oma YouTube kanalil:Teaduskeskus AHHAA
Väike Päike Facebooki lehel ilmuvad iganädalased
väikelaste tasuta virtuaaltunnid, mida on võimalik
kodus järgi teha.
Palavalt armastatud PiipjaTuut avasid oma telekanali
•

•

Lisan ühe foto ning ootan nende isikute nimesid ja ehk
keegi mäletab ka aastat? Teada on, et fotol on Iisaku
vabatahtliku tuletõrjekomando üritusel osalejad.

www.piipjatuut.tv

KONKURSS
Alutaguse Huvikeskuse fotokonkurss„Minu karan•

Iisaku Kunstide Kool 30

Lapsepõlv muusika ja sõpradega
Liisa Järve

viiuliõpilane 2008–2019

Õppisin kunstide koolis terve põhikooli aja.
Selle aja jooksul õppisin nii viiulit, klaverit kui
kitarri ning ühel aastal osalesin ka rahvatantsurühmas. Viiuliõpetajaid on mul olnud neli
erinevat. Peale erialatundide käisin ma ansamblis, kus sai alati nalja ja oli lõbus. Saime
hel väga hästi läbi. Nende aastate jooksul, kui
ma ansamblis käisin, vahetus seal seltskond,
kuid mina jäin ikka. Ei saa unustada koosseisu,
kuhu kuulusid peale minu Joosep ja Paula, hiljem ka Liset e. Joosep oli meist palju vanem,
kuid tore oli meil ikka. Hiljem liitusid ansambliga Oscar, Luise ja Sandra.

omava-

Ansambliga Tallinnas rahvamuusikapeol 2019.

tube’i kanalis www.youtube.com/user/nukukeskus

Olen ansambliga esinemas käinud sadu
kordi. Need esinemised viisid meid paljudesse
Eesti paikadesse. Imelik on see, et terve selle aja
jooksul polnud meie ansamblil nime. Õpetaja
tegi kunagi et epaneku ansamblile nimi panna,
aga me ei suutnud midagi tabavat välja mõelda.
Nii olimegi tuntud lihtsalt kui Iisaku Kunstide
Kooli rahvamuusikaansambel.

Kunstide kool oli tore koht, kus sai enne
või pärast tunde ja tundide vaheajal aega veeta
seltskonnaga, kes parajasti ootas kas tundi või

siis kojusõiduks bussi. Puhkenurgas sai mänge
mängida. Väikestena mängisime kummikeksu.
Enam see nooremate seas nii populaarne vist
pole. Aga alati sai seal teistega vestelda ja nalja
visata

ning kõik olid seal väga sõbralikud.

tiin“, kuhu ootame fotosid teie igapäeva vahvatest
tegemistest eriolukorra ajal riigis. Fotokonkursi
võitja selgitatakse välja rahvahääletuse tulemusel
Alutaguse Huvikeskuse Facebooki lehel. Valime välja
kolm parimat fotot, keda tunnustame ka Photopoint
kinkekaartidega. Pilte ootame kuni riikliku eriolukorra
lõpetamiseni.

VARIA
Facebooki grupp: Karantiiniklubi, kuhu lisandub
•

igapäevaselt palju tasuta erinevaid kultuurisoovitusi

teatri, kunsti, trenni ja raamatute valdkonnast.
Kultuuriministeeriumi kodulehekülg, mis on kokku
koondanud kultuurisoovitused erinevatest valdkon•

dadest. Leht on leitav siit: www.kul.ee/et/kultuurkodus
Kui karantiiniaeg ükskord läbi saab, siis on meil plaanis korraldada teile palju toredaid üritusi. Seniks ole
Alutaguse Huvikeskuse tegemistega kursis:

Koduleht: www.alutagusehuvikeskus.ee
Instagram: Alutaguse_huvikeskus
Facebook: /Alutagusehuvikeskus

YouTube kanal: Alutaguse Huvikeskus
Peatse kohtumiseni!

APRILL 2020

ALUTAGUSE VALLA LEHT

6

Ситуация в Алутагузеской волости
такая же как в целом в государстве
сможем продвигаться вперед. Что касашкол, то соответствующие решения

ется

принимаются на уровне правительства.

Тауно Выхмар
волостной старейшина Алутагузе
Особое положение и ограничения во всем
государстве одинаковые и они оказывают
одинаковое воздействие на нашу жизнь.

Я благодарен жителям волости Алутагузе
терпение и понимание, с нашими
людьми в период особого положения проблем не было. Одиночные случаи (разведения огня и нарушения правил рыболовства) дело рук жителей близлежащих
городов, и виновных пришлось призвать
к порядку.
В период кризиса в целом было
за их

—

спо-

койно и ситуация в волости находилась

под контролем. Тревогу вызвали случаи
заражения коронавирусом, в том числе в
попечительском центре Алутагузе. Стоит
положительно отметить, что к создавшейся ситуации здесь подошли системно
и без паники. В здании свыше сотни подопечных, но там с этим управились. От всей

души желаю сил и здоровья как работниДома опеки, так и всем его пожилым
обитателям!
Если же взглянуть в завтрашний день,
то жизнь покажет, как и в каком темпе мы

кам

Детсады в принципе открыты, но детей
туда сейчас не приводят, стараются вместе
со школьниками держать дома. Мы готовы
к тому, что однажды вернется нормальная
ситуация и мы сможем и далее действовать вместе. Относительно запланированных на этот год инвестиций можно, к счастью, сказать, что серьезных задержек не
было. Конкурсы госпоставок, которые мы
провели и которые готовятся, прошли по
плану, за исключением пристани в Васкнарва, где поставки затягивают и не будут
готовы в срок. В общем плане из-за строительства ничто не застопорилось.
Приостановка добычи сланца на
шахте «Эстония» конечно же оказывает
негативное воздействие. Тут вопрос,
насколько долго будет простаивать производство в концерне «Ээсти Энергия».

Поступление платы за ресурсы напрямую зависит от объемов добычи сланца.
Можно предположить, что объем добычи
будет меньше, чем по прогнозам, переданным нам от шахты. Нам следует быть

середине года нам
бюджет.
придется сокращать
Серьезным фактором риска является
происходящее на мировом рынке нефти,
где цена барреля в США уже была отрицательной. Если цена на нефть надолго

готовыми к тому, что в

В ближней перспективе происходящее на
рынке нефти и масел катастрофического
воздействия на финансовую ситуацию в
волости не окажут, но неизбежно предстоит снижение доходов. В долгосрочной
перспективе, если цена на нефть останется низкой, то в будущем нам придется

критически оценивать бюджеты и прибегать к серьезным сокращениям.
Я уже давно пришел к пониманию
того, что продолжающееся уменьшение
и есть наше будущее. Для нас это серьезный вызов — как с меньшими финансовыми средствами выжить, и в то же время
необходимые услуги, вносить
инвестиции. В ближайшие пять или десять
лет не видно примет того, что доходы
в волостном бюджете будут расти. Мы
должны действовать с осознанием того,
что волостные доходы уменьшаются, а
поэтому придется отказать от тех расходов, которые не являются жизненно необходимыми. Нынешний год — коронавирус
да плюс низкие цены на нефть
для нас
станет серьезным экзаменом.
Новая ситуация вызывает и новые
подходы к ней. При оценке сегодняшней
оказывать

—

организации труда в

наших

учреждениях

приходим к убеждению, что она должна
быть еще более эффективной, гибкой, что

сейчас требуются минимальные объемы.

людям можно доверять, поскольку работа
дому. В плане организационной культуры и организация труда
можно было бы задуматься над тем, что у
нас сейчас три конторы — в Ийзаку, Мяэтагузе и Иллука. Пусть нас 25 человек,
но в действительности нам скорее нужно
больше мобильности, чем конторских
помещений для 25 человек.

Сегодня объемы VKG сохраняются благодаря сделкам, заключенным на будущее.

беречь себя и своих близких!

останется низкой, то это поневоле возвопрос — будет ли рентабельным
производство сланцевого масла? Сланец
скорее нужен для производства масел,
никнет

поскольку для

производства энергии уже

выполняется и на

Будем оставаться

дома,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВОЛОСТНЫХ ДОРОГ
Ааре Лехтпуу
специалист по

надзору

Прошедшая малоснежная и теплая зима позволила

сэкономить расходы на зимнее обслуживание дорог.
В то же время изменчивая погода непромерзшему и
постоянно влажному дорожному покрытию нанесла

серьезный ущерб. Дополнительной нагрузкой на
дорогу была и вывозка лесоматериалов. Учитывая, что
в волости леса много, уход за ним и его вырубка являются серьезной хозяйственной отраслью региона. Хочу
здесь поблагодарить людей и предприятия, связанных
с вывозом лесоматериалов, за внимательное отношение к дорожным знакам, запрещающим без наличия
разрешения движение транспорта грузоподъемностью
свыше 8 тонн, и обратившихся в волостное управление.
При выдаче разрешения мы договариваемся о том, как
в сложных погодных условиях транспортировать лесоматериал с возможно меньшим ущербом для дорог.
О работе в летний период. Первым делом мы нивелируем грейдером дороги, покрытые щебенкой или
гравийной крошкой. Весенний круг обслуживания
проляжет на 70 км волостных дорог (из них 6 км в районе Ийзаку, 9 - в Иллука, 30 — в Мяэтагузе, 25 км — в
Тудулинна). На следующем этапе возьмемся за ремонт
дорог, покрытых щебенкой, что в техническом смысле
означает засыпку нового слоя

щебенки

или гравия.

Перечень дорог будет еще уточнен в ходе работ по
обслуживанию. Уже сейчас в планах уложить новое
покрытие на Карья и Выйде теэ в районе Мяэтагузе, на
дорогах Паргиээре в Иллука и Йыэ в Ийзаку.
Одним из видов дорожного покрытия является
асфальтная крошка, снятая фрезой. Такое покрытие
получит дорога Кала в Каукси и перекресток Йоскина.
Будет осуществлен ремонт покрытия дорог в Котка и
Вайкла.
Самыми проблемными в деле обслуживания являются дороги с твердым покрытием, т. е. покрытые
асфальтом или грунтовые. Когда погода станет теплее,
то первым делом будем заливать битумом дыры на
дорогах и приводить в порядок обочины. В каком объеме сможем отгрунтовать или уложить новый асфальт
на дорогах, выяснится, надо надеяться, в мае

КРАТКИЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ АЛУТАГУЗЕ В 2020 ГОДУ
Кайри Соомер

помощник волостного
старейшины
О получении социальных пособий
могут ходатайствовать лица, чье
постоянное местожительство по
данным регистра народонаселения
находится как минимум 6 месяцев в
Алутагузеской волости (механизмом
контроля являются беседы с
дями, посещение дома).

сосе-

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ

1) Пособие по рождению ребенка
(при условии, что один из родителей
по

данным регистра народонаселе-

6 месяцев жил до
рождения ребенка в Алутагузеской
волости и если рождение ребенка
зарегистрировано в Алутагузеской
волости) — 350 евро на основании
ния как минимум

(получают неработающие пенсионеры по старости, неработающие
нетрудоспособные лица, родители
детей, страдающих недугами на
основании ранее выданной справки
от врача) до 100 евро в год на
основании заявления и расходных
-

документов.

5) Пособия на приобретение
лекарств (только лекарства по
рецепту, получают неработающие
пенсионеры по старости, неработающие нетрудоспособные лица,
родители детей с недугами) до 100

евро в год

на основании заявления и

расходных документов.

6) Пособие

на

похороны —

250

евро на основании заявления.

7) Пособие пожилым по случаю дня
рождения (75, 80, 85 и, начиная с
возраста 90 лет — ежегодно) — 50
евро.

заявления.

8) Рождественские

2) Пособие на ребенка, впервые
отправляющегося в школу (школы
200 евро
Алутагузеской волости)

получают до окончания основной

на основании заявления.

сам получают учащиеся в возрасте

—

3) На приобретение школьных принадлежностей и одежды (получающие прожиточное пособие и семьи
низким доходом) — до 100 евро на
основании заявления и

расходных

документов.

4) Пособия на приобретение очков,
на покупку или аренду инва-средств

пакеты

дети

школы.

глубокими или тяжелыми недугами.
О ежемесячном пособии может
ходатайствовать неработающее лицо
в возрасте начиная с 18 лет, страдающее глубкоким или тяжелым недугом,
чье местожительство как минимум 6
месяцев в Алутагузеской волости,
и которое постоянно нуждается в
сторонней помощи, наставничестве
и надзоре. Для получения пособия
следует обратиться к социальному
работнику, взяв с собою документ,
подтверждающий недуг.

11) Пособия по уходу за ребенком
недугом — ежемесячное пособие
одному из родителей, который не
может работать по причине ухода за
ребенком с тяжелым или глубоким
недугом в возрасте от 3 до 18 лет. О
пособии можно ходатайствовать у
социального работника или инспектора по защите детей. С собой иметь
удостоверяющий личность документ,
копию свидетельства о рождении
ребенка, и копию документа, доказывающего наличие недуга у ребенка.
с

9) Пособия для занятий по интере-

7-19 лет (один из родителей кото-

рых тоже житель волости), которые
учатся в школах по интересам или
занимаются деятельностью по инте-

ресам. Плата за одного ребенка в
месяц составляет до 15 евро.
10) Дополнительное социальное пособие лицам, страдающим

Организация транспортировки
учащихся и компенсация дорожных расходов. Учащимся общеобразовательных школ до получения
среднего образования обеспечивается бесплатный проезд в границах уезда. Учащимся, обучающимся
вне границ уезда, обеспечивается
компенсация затрат на билеты на

основании заявления и расходных
документов. Учащимся, у которых
отсутствует возможность пользоваться общественным транспортом,
чтобы доехать до ближайшей школы,

могу компенсировать расходы на
использование личного транспорта
на основании расценок, утвержденных волостным управлением.
Покрытие расходов родителей
детей дошкольного возраста. Плата
за место в детсаду составляет 25
евро в месяц, на второго ребенка
10 евро. Если кто-то нуждается
—

в помощи для оплаты места, то

просьба связаться с социальным

работником. Деньги

за питание

детей родители платить не должны,
но родитель должен своевременно
сообщить об отсутствии ребенка в

детсаду, в противном случае родитель должен будет оплачивать
ние ребенка начиная со второго дня
отсутствия.
В отдельных случаях дополнительно можно обратиться в социальную службу за получением одноразового пособия, которое обусловлено
возросшей потребностью в помощи.

пита-

Если вы заметили нуждающихся в
помощи, которые по разным причинам не обращаются за помощью к социальному работнику, то
дайте нам знать о них. Вместе мы
поможем найти решение в сложных ситуациях.

Детальней о порядке выплаты
пособий можно ознакомиться на
домашней странице волости www.
alutagusevald.ee . О пособии можно
ходатайствовать и дигитально на
домашней странице волости, для
этого

необходимо

иметь

ID-карту с

PIN-кодами. С вопросами обращайтесь по номерам телефонов, указанным ниже:

Социальный работник региона Алайыэ , который также
обслуживает регион Ийзаку 33 66914 или 55553486;
Социальный работник региона Тудулинна , который также
обслуживает регион Ийзаку 33 66912 или 56638765;
Социальный работник реги-

который также
обслуживает регион Иллука
33 66921 или 58144909;
она Мяэтагузе ,

-

Специалист по защите
детей региона Мяэтагузе,
который также обслуживает
регион Иллука 33 66920 или
-

55667567;
Специалист по защите детей
регионах Ийзаку, Алайыэ
и Тудулинна 33 66913 или
51925475.

в

-

Хорошей вам весны
и будьте здоровы!

APRILL 2020

ALUTAGUSE VALLA LEHT

ВНОВЬ ОБ ОТХОДАХ
Мартин Миллер
специалист по охране
окружающей среды

—

В Алутагузеской волости по-прежнему

проблема, когда строительные отходы
и отходы от сноса зданий оставляют
в природе или в контейнерах для упаковки. Волостное

управление напоми-

нает, что обращение, складирование и

устранение (в т.ч. сжигание) отходов в
непредусмотренных для этого местах
запрещено. Уборку отходов, незаконно
размещенных в природе, ликвидацию
ущерба, нанесенного окружающей
среде, в полном объеме и за свой счет
осуществляет виновник загрязнения.
За нарушение правил обращения с
отходами предусмотрено наказание
согласно правовым актам.
В число строительных отходов
входят предусмотренная для вывоза
почва, а также строительные отходы
древесины, металла, пластмассы,
бетона, кирпичей, стекла и все остатки,
содержащее в себе опасные материалы
(например, асбест и другое), которые
возникают в период строительства,
ремонта, сноса зданий и хранения
стройматериалов и которые при прообъекте не используются. Ответственность за это несет
владелец отходов.
ведение

работ

отходов исходят из возможностей их
повторного использования. Группы
сортировки
древесина, непокрытые пленкой бумага и картон, металл
(отдельно черный и цветной), минеральные отходы (камни, кирпич,
катурка, бетон, гипс, листовое стекло
и т.д), железобетон и детали из бетона,
асфальт, не содержащий смолу, упаковка, пленка. Отходы следует собирать в емкости, а емкости, содержащие
легкие отходы, должны быть укрыты,
чтобы избежать выветривания. Во
время строительства, сбора, складирования и транспортировки отходов следует избегать распространения пыли
и отходов, в том числе и переносимых
колесами грузовиков почвы на дороги

на

Строительные отходы следует
сортировать по видам на месте их
возникновения. При сортировке

шту-

Я ВАМ ПИШУ…

ЗНАЧИМОСТЬ

передачу отходов, возникших в ходе
строительства ,следует хранить в течение года после передачи отходов.
СЖИГАНИЕ ОТХОДОВ
В Алутагузеской волости сжигание
отходов в непредусмотренных для
этого местах запрещено. В очагах владелец может для розжига огня использовать только отходы, возникшие в
результате его деятельности - непропитанную и некрашеную древесину,
непокрытые пленкой бумагу и картон.
Сжиганию веток и листьев следует
предпочесть их компостирование.
Если же возможности

компостиро-

вания отсутствуют, то

разрешено

круглый год сжигать садовые отходы

и улицы.

(ветки

Строительство (в т.ч. и снос здания) требует наличия строительного
проекта согласно действующим правилам, в котором должна быть часть

владельца (за исключением случаев,
когда действует запрет на разведение
огня), в безветренную погоду и способом, не тревожащим соседей. Место
разведения огня должно отвечать
требованиям, и при диаметре костра
более метра должно находиться как
минимум в 15 метрах от любых зданий
или от места хранения пожароопасных
материалов. Следует следить за тем,
чтобы в костер или в печь не проник
неподходящий материал, при
нии которого в воздух могут попасть
опасные вещества, что в свою очередь
нанесет ущерб окружающей среде и
вред здоровью людей.

обращения

с отходами. Если в ходе

строительства объем отходов будет
превышать 10 м3, то к ходатайству
следует приложить доказывающие это
документы. Если объем превысит 100
м3, то это необходимо согласовать с
волостным управлением и к проекту
должна быть приложена программа
обращения с отходами. То же правило
действует относительно окончания
работ по сносу здания.
Волостное управление обращает
внимание, что, согласно правилам
обращения с отходами, документы на
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на недвижимости

сжига-

КАЖДОГО ДНЯ
Николай Павленко
переводчик, литератор,

домосед

Изучение иностранного языка обычно рекомендуют начинать
с простого, постепенно переходя к более сложному. Я не всегда
следую этомуправилу. Изучать английский, например, мне интересней, когда сказанное/написанное несет в себе глубокий,
мудрый смысл. Так в моей «копилке мудростей» появилось и
выражение Every Day is a Win if you create something „Каждый
день победный, если ты что-то создал». Все верно, и совсем не
важно, большая это или маленькая победа, ее истинная значимость иногда может проявиться спустя годы.
Эта чума 21-го века, коронавирус, вынудила нас изолироваться друг от друга. Физически. Географически. А вот душевно-духовную связь, если она действительно есть, не способно
прервать никакое бедствие. Даже наоборот, в лихуюгодину эта
связь являет себя особенно убедительно.
–

О том, что, находясь дома, можно сделать много полезного
для себя, сказано и написано много. Однако ив этих условиях мы
можем быть полезными для общества, или просто для отдельно
взятого человека. Одна дама из подручного материала шьет дома
защитные маски. Врач, а нынче пенсионер, по телефону или
используя социальные сети, делится советами по сохранению
здоровья. В наши дома, преодолев расстояние в тысячи километров, пришли концертные залы и театры, и они демонстрируют
нам не только былое, но и те концерты и спектакли, созданные в
эти нелегкие для нас дни.
Примеров такого рода, к счастью, у нас очень много. Здесь
главное искреннее желание быть полезным. Вот, к примеру, чем
может быть полезна библиотекарь в нынешней ситуации, когда
прямые контакты с читателями исключены? Леа Ранд, библиотекарь из Тойлаской волости, ежедневно, знакомит читателей
через Facebook с новинками литературы, зачитывает либо главы,
либо полностью интересное, по ее мнению, произведение.
Полезным может быть даже телефонный звонок с будничными и стандартными вопросами, типа «Как живешь? Как здоровье?» Человеку важно, что о нем помнят. Мелочь? Может
быть. Но уже благодаря этому можете считать, что ваш день
прошел с пользой.
-

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ФОТОГРАФИЙ ДОМА
Лийви Мэлдер
главный хранитель Ийзакуского

приходского музея

Коронавирус вынудил нас сбавить
темп жизни и оставаться

дома. Боль-

Департамент здоровья
предупреждает о случаях
мошенничества во время
чрезвычайного положения

рабо-

шая часть людей сейчас должна

тать на дому, а ограничения в передвижении создали ситуацию, когда
необходимо задуматься о деятельности, окруженной четырьмя стенами.

Я и сама работаю дома в программе
инфосистемы музеев Эстонии (сокра-

щенно —

MuIS)

занимаюсь

дополне-

нием данных фототеки и внесением
иллюстраций. При контроле сохранности фотографий головную боль
вызывают старые альбомы, где снимки
закреплены или восстановлены с помощью клейкой ленты или тейпа, или
фотографии вырваны из альбома и
никли механические повреждения. Так
и родилась мысль поделиться с вами
некоторыми советами по хранению,
приведению в порядок и маркировке
фотографий в домашних условиях.
Старые фотографии имеются,
видимо, в каждом доме, хранить их
следует в темном, прохладном и сухом
помещении. Влажность воздуха не
должна быть выше 60%, а для сохране-

воз-

Фотографии закрепленные
в альбоме уголками
(настоятельно рекомендуем!)

Фотографии, приклеенные в альбоме
(не рекомендуем)

оставляют следы.

фотографии в коробках или в

фотоуголки.

альбо-

мах, и это правильно, поскольку оберегает от излишнего света и выцветания.
В старых фотоальбомах, которые
просматриваются редко, со временем
появляется пыль, и ее надо периодически устранять. Уборка должна производиться чистыми руками, но лучше
воспользоваться хлопчатобумажными
или шелковыми перчатками, чтобы и
руки не пачкались, и на фотографиях
влажность не оставалась. Вычищайте

каждую страницу мягкой кисточкой
или сухой хлопчатобумажной тряпочкой. Затем добавляйте между страницами по листу т. н. «дышащую»
бумагу, чтобы избежать склеивания

фотографий.

Для размещения фотографии

в

альбоме не рекомендую пользоваться
ния цветных

фотографий

а потомвырвана из альбома

Фотография, которая была прикле на,

Нынче в магазинах конторских товаров продаются

наилучшей температурой является
13-15 ŗС. Большинство из нас хранит

лентой, которые
при продолжительном хранении

клеем или клейкой

Очень важную часть составляют
данные о фотографии — название,
дата

(год

и

день),

описание изо-

браженного на фото (место, имена

людей). Заметки можно наносить на
конверт, на обороте фотографии или
делать подписи в альбоме. Для подписей следует использовать только

мягкие графитные карандаши, а на
пленочных конвертах — тонкий водоустойчивый маркер.
В случае серьезных повреждений
(плесень, пятна, застаревшая клейкая лента и т. п.) лучше обратиться
к специалисту. Рекомендациями с
музеями и частными лицами делится
Ennistuskoda Kanut (Мастерская
реставрации «Канут»), которая в
2014 году объединилась с Эстонским
музеем под открытым небом.

Одновременно с распространением вируса, распространяются страх
и тревога. Этим пользуются мошенники, которые пытаются продать
доверчивым людям различные тесты и товары, которые обещают
определить вирус или уберечь от него.
Распространены звонки мошенников, в которых от лица
Департамента здоровья или Института развития здоровья за деньги
предлагаются тесте по определению вируса. Мы заверяем, что все
эти звонки фальшивые, и их нужно игнорировать. Госучреждения
никогда ничего не продают по телефону. В то же время мы
напоминаем, что на данный момент нет ни одного достоверного
теста на COVID-19, который можно проводить на дому.
Пробуют также продавать фальшивые лекарства. Одно из самых
распространенных предложений, это чудо-лекарство, которое
обещает защитный эффект от вируса за пару часов, заменяя таким
образом маску. Напоминаем, что если вам предлагается что-то, что
кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то с большой долей
вероятности речь идет о мошенничестве.
Просим предупредить об этом своих пожилых родственников,
которые часто являются целью мошенников.

БОЛЕЗНЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
1220 консультационный телефон семейного врача
-

1247
112

-

-

кризисная горячая линия по коронавирусу
экстренная служба

5301 9999 номер срочной консульской
МИДа (24 h)
-

помощи

8

APRILL 2020

ALUTAGUSE VALLA LEHT

PILTUUDIS

Terviseamet hoiatab

eriolukorra ajal levivatpeet uste e st

Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja
ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa erinevaid
teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada
või ära hoida.
Levinud on petturite kõned, milles pakutakse Terviseameti või Tervise Arengu Instituudi nimel raha eest koduseid teste viiruse
tuvastamiseks. Kinnitame, et kõik sellised
kõned on libakõned, mida tasub ignoreerida.
Riigiasutused ei müü kunagi midagi telefoni
teel. Ühtlasi tuletame meelde, et praegu ei
ole olemas ühegi usaldusväärset kodust testi
COVID-19 tuvastamiseks.
Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks
levinumaid pakkumisi on imeravim, mis
lubab anda viiruse eest paaritunnise kaitseefekti, asendades seega maski. Tuletame
meelde, et kui pakutakse midagi, mis tundub
liiga hea, et tõsi olla, on suure tõenäosusega
tegemist pettusega.
Palume jagada hoiatust oma eakate lähedastega, kes on tihti petturite sihtmärgiks.
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Kauksi rannahoone ehitus käib täie hooga – nulltsükkel on valmis ja seinad
kerkivad. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi meetme
toetusel valmib Peipsi põhjarannikule kauaoodatud külastusobjekt, mis

muudab rannaala kaasaegsemaks ja külastajasõbralikumaks. Suvi 2021
ennast valmis! Foto:Signe Roost

Juhiseid ja soovitusi
eriolukorras käitumiseks
saab infotelefonilt.

-

pane

81

80

w*

■fAAl

püsikodus
karantiin

•

>

Jr

—=l^ I

Ü
"S

I

/*pr

||a|

75

70

MINU KARANTIIN
-Q/iji

Üks autor võib esitada kuni 3 enda tehtud fotot.
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Metsakeskus.ee

Foto tuleb edastada koos pildi pealkirja ja
autori andmetega (nimi, vanus, telefon).

Ostame kasvavat metsa, põllumaad

ja metsakinnistuid hinnaga

kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900
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Seoses eriolukorraga jäi see aasta Iisaku lihavõtteturg
.
ara. Aga osad Iisaku lihavõtteturu kauplejad on
valmis endiselt Teile Oina toodangut pakkuma!
Toetame Sellel raskel ajal meie Väiketootjaid ja
käsitöölisi ning vajadusel/võimalusel tellime neilt
kvaliteetset toodangut!

j
'

konkurent.''

»

\>

.

Foto ei tohi olla digitaalselt töödeldud. Lubatud on kadreerimine,
heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamme.
Lubatud ei ole objektide lisamine/eemaldamme ega fotokollaažid.
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Foto lühem külg peab olema min 2000 pikslit.
Foto ei tohi ületada max mahupüri 10 mb
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllu maad. info@est-land.ee
Tel 50 45 215, 51 45 215

Võitjad selgitatakse välja Alutaguse Huvikeskuse FB lehel
toimuva rahvahääletuse tulemusel. Kolme parima foto
autoreid tunnustame Photopointi kinkekaartidega.
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