14. november – ISADEPÄEV

nr 10 (46) oktoober 2021
TASUTA
www.alutagusevald.ee

IISAKU LASTEAED
Riina Karri
Leila Kristjan
Ave Lohu
Tiia Mesi

Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kool

MÄETAGUSE LASTEAED
Liis Lehtsaar
Tatjana Orendarenko

Kaja Tina väärilisust aasta huviala õpetaja tiitlile iseloomustab näitusekülastajast vilistlase sissekanne kunstide
kooli näituste külalisteraamatus: “Kaja on jätnud meisse
kõigisse selle kustumatu armastuse kunsti ja loovusesse.”
Kaja on töötanud Iisaku Kunstide Koolis selle avamisest peale – tänavu täitub 32 aastat. Ise armastab ta
enda kohta öelda, et ta on eluaegne kunstiõpetaja. Ometi
ei ole Kaja mugavustsooni pidama jäänud, vaid on aina
avatud uutele väljakutsetele ja võtab meeleldi omaks uusi
kaasaegseid võimalusi. Kuigi Kaja enda õpingud jäid
sellesse aega, kus trükkimiseks kasutati kirjutusmasinat,
on ta pidevalt ajaga kaasas käinud. Nii on ta näiteks läbinud Affinity koolituse ning graafikatahvlite kasutamise
koolituse ning õpetab neid oskusi ka oma õpilastele.
Kaja rolli meie valla kultuurielus ja noorte haritud
inimesteks kasvatamisel ei saa alahinnata. Juba mitmel
põlvkonnal on häid mälestusi tema korraldatud looduspraktika laagritest, kohtumistest kunstnikega, näitusekülastustest ja loomulikult kunstitundidest, kus valitseb
mõnus loominguline õhkkond. Kaja on pannud välja
lugematul hulgal näitusi õpilaste töödest nii kodukandis
kui ka kaugemal. Enda töödega on Kaja osalenud Eesti
Kunstikoolide Liidu näitustel, mis on toimunud mitmel
pool Eestis.

MÄETAGUSE PÕHIKOOL
Tiina Peenema
Gerli Mägi
Katrin Kert
IISAKU GÜMNAASIUM
Lenne Põdra
Rahel Rae
Eve Taar
IISAKU KUNSTIDE KOOL
Vladimir Sõtševski
Irina Sbrodova

Veera Sibrik – Mäetaguse Põhikool
Külli Guljavin – Iisaku Gümnaasium
Anneli Bogens – Illuka Kool
Liina Pärnpuu – Iisaku lasteaed
Siiri Pakkas – Mäetaguse lasteaed Tõruke
Pille Nagel – Iisaku Kunstide Kool

Ida-Viru aasta huvialaõpetaja on
Iisaku Kunstide Kooli kunstiõpetaja
KAJA TINA
Foto Maila Meldre

Õpetajate päev
Alutagusel
Kairi Hõbemeri
abivallavanem

Foto Alutaguse Huvikeskus

ILLUKA KOOL
Anastassia Zapletnjuk
Merike Puur
Tiina Nutov
Airit Vaitmaa

Alutaguse Vallavalitsus on eesmärgiks võtnud oma tublimaid töötajaid märgata ja esile tõsta. Traditsiooniks
saanud õpetajate päeva üritus valla haridustöötajatele
leidis aset 8. oktoobril Mäetaguse rahvamajas.
Tunnustati haridusasutuste tublimaid õpetajaid, juhte
ja abipersonali. Samuti tervitati uusi õpetajaid, kes sel
sügisel meie koolides ja lasteaedades tööle asusid. Nagu
ühele koosviibimisele kohane, oli sööki ja jooki ning
peolaualt ei puudunud ka tort. Üllatusesinejaks oli sel
korral Marek Sadam, keda toetas Martin Trudnikov.
Mäetaguse rahvamaja suur saal võimaldas osavõtjaid
kenasti hajutada. Pidu kulges meeleolukalt ning esineja
oli väga vahetu ja suurepärane nii muusikas kui ka sõnas.
Tänan kõiki korraldusel abiks olnud inimesi!
Haridustöötajatele jõudu ja tervist keerulisel ajal
toimetamiseks!

MÄETAGUSE LASTEAED:
Anna Lotkova- 35 aastat
Mariya Chipornyuk- 25 aastat
MÄETAGUSE PÕHIKOOL
Irina Kuzmina – 30 aastat
Eevi Jõeveer – 20 aastat
IISAKU LASTEAED
Ljudmila Raidma ja Endla Tarum –
30 aastat Iisaku Lasteaias Kurekell
IISAKU GÜMNAASIUM
Sirje Kask – 26 aastat

IISAKU GÜMNAASIUM
Eve Avel – keemia ja loodusõpetus
Anita Eensalu – eripedagoog ja inglise keel
Elizaveta Sabolotni – vene keel
IISAKU KUNSTIDE KOOL
Kirill Žavoronok – kitarri- ja löökpillide õpetaja
Illuka Kooli uued õpetajad:
Marelle Roos – lasteaiaõpetaja
Kersti Hindreus – lasteaiaõpetaja assistent
Katrin Pool – õpetaja
Sandra Linder – õpetaja
MÄETAGUSE PÕHIKOOL
Monica Merents-Irs – loodusainete õpetaja
Anne-Lena Niine – tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Kaja Soomelainen – käsitöö- ja kodunduse õpetaja
Jelena Teperik – matemaatikaõpetaja
Ljudmila Roy – inglise keele õpetaja
Darja Ivanova – pikapäevarühma õpetaja
IISAKU LASTEAED
Jana Hõlpus – eripedagoog
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Sotsiaalteenuste
korraldamisest
Alutaguse vallas

Alutaguse valla eriplaneeringu lähteseisukohtade
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Kairi Hõbemeri
abivallavanem

Head vallaelanikud!

Energiapöördesse
saavad investeerida
ka kohalikud inimesed

Oonurme küla
Euroopa Liit
Euroopa struktuurija investeerimisfondid

Märt Helmja

Eesti
tuleviku heaks

Alutaguse vald on territooriumilt suur ja osal elanikkonnast on tihti
mure, kuidas igapäevaelu korraldamiseks elementaarseid teenuseid saada
ning oma elukorraldust lihtsamaks muuta. Vallas on suur hulk eakaid
ja erivajadustega inimesi, kes tahavad elada ja toimetada oma kodus.
Kõik see on võimalik, kui inimene saab vajadusel abi ning soodsalt osta
vajaminevaid teenuseid.
Septembrikuust osutab vallavalitsus sotsiaaltransporditeenust ja koduteenust suuremas mahus kui varem, mis võimaldab saada teenust kõikidel
abivajajatel.
Sotsiaaltransporti saavad kasutada kõik abivajajad. Transporti võib
kasutada erinevate teenuste saamiseks (näiteks: arstivisiidid, kaupluses,
apteegis, juuksuris jms teenustel käimine, asjaajamine asutustes jne).
Teenus on reeglina tasuline. Sõidud maakonnas maksavad 5 eurot,
sõidud väljapoole maakonda 20 senti/km, ooteaeg 2 eurot/tund.
Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema
elukvaliteeti. Koduteenusena osutatavad toimingud on eelkõige kütmine,
abi toiduvalmistamisel, eluruumi ja riiete korrastamine, toidu ja ravimitega
varustamine, asjaajamine ja muud abivajadusest lähtuvad toimingud.
Koduteenuse osutamise maht ja abivajadus selgub hindamise käigus,
mis viiakse läbi sotsiaaltöötaja poolt abivajaja kodus.
Koduteenus on tasuline. Üks kord maksab 4 eurot (maksimaalselt
2 tundi ühel korral).
Teenuseid on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas ja kes alaliselt elab Alutaguse valla territooriumil.
Teenuse soovijad peavad teenuse saamiseks pöörduma sotsiaaltöötaja
poole. Kõikide teenuste osutamine lepitakse kokku abivajajaga või tema
lähedastega. Teenuste eest tasumine räägitakse läbi ja abita ei jää keegi.
Palun anna endast märku, kui soovid abi. Samuti olge head ja märgake
abivajajat, kes mingisugusel põhjusel ise abi ei küsi.
Lisaks aitab vallavalitsus sõita Covid-19 vaktsineerimisele, mis
on kindlasti kõikidele tasuta.
Olge terved ja hoolivad!
TÄIENDAV INFO VALLAVALITSUSE SOTSIAALTÖÖTAJATELT
AITA MURDSALU tel 336 6921, 5814 4909,
e-post aita.murdsalu@alutagusevald.ee
KERSTI VIHMANN telefon 336 6948, 5307 9494
e-post kersti.vihmann@alutagusevald.ee
HELI ŠMIGELSKENE telefon 336 6912, 5663 8765
e-post heli.smigelskene@alutagusevald.ee
INNA ZAHHALINA telefon 336 6914, 5555 3486
e-post inna.zahhalina@alutagusevald.ee

Taga-Roostoja küla

Peressaare küla

Roostoja küla
Kellassaare küla

Tagajõe küla

Sahargu küla

Sunly Wind OÜ otsib võimalust tuuleenergeetika arendamiseks Alutaguse
vallas. Alutaguse Vallavolikogu algatas
selle aasta veebruaris kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Eriplaneeringuga selgitatakse välja sobiv
piirkond tuulepargi rajamiseks Alutaguse
valla lääneosas määratud planeeringualal
ning määratakse tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus. Eriplaneeringu ala jääb Peressaare küla ja Tagajõe
küla ning osaliselt Oonurme, Kellassaare,
Sahargu, Tudulinna ja Taga-Roostoja
külade territooriumile. Planeeringuala
suurus on ca 15 770 ha.
Tuuleparke rajatakse, et muuta energiatootmine keskkonnasõbralikumaks,
aga ka konkurentsivõimelisemaks. Kodu
lähedal toodetud puhas energia aitab kõrgete elektrihindade vastu, näiteks avaneb suure energiatarbimisega ettevõtetel
võimalus rajada otseliin oma tarbimise
ja tuulepargi vahel. Alutaguse vallas on
tuulepargi rajamisest huvitatud Sunly
Wind OÜ koostöös maaomanikega OÜ
Metsakohin ning Multiland OÜ.
Alutaguse tuulepark koosneks ligikaudu kümnest tuulikust, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaamast. Tuulikute kaugus
oleks lähimatest elamutest vähemalt üks
kilomeeter, erandjuhtudel ehk lähedal
asuva elamu omaniku nõusolekul võib

Tudulinna alevik

tuuliku rajada elamule ka lähemale. Kuhu
täpselt tuulikud tulevad – täna sellele
vastust veel pole. Eriplaneering koosneb
kahest suuremast etapist – asukoha eelvalik ja detailse lahenduse koostamine.
Eelvaliku käigus leitakse planeeringuala
sees kõik sobivad tuuleenergia alad ning
otsustatakse, kus kaalutakse tuuleparki
detailsemalt ehk millistele aladele koostatakse detailne lahendus. Et välja selgitada nii keskkonnale kui inimestele kõige
vähem koormav tuulepargi asukoht, siis
viiakse mõlema etapi käigus läbi ka KSH
ning palju erinevaid uuringuid.
Kindlasti on ainuvõimalik tuuleparki
rajada vaid nii, et kohalik kogukond sellest kasu ning kaasa rääkida saaks. Seetõttu on planeeringu valmimisele väga
oodatud kohalike inimeste mõtted, soovid ja ettepanekud. Just praegu on õige
hetk neist teada anda, sest koostamisel
on läbiviidavate uuringute nimekiri.
Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise
kavatsuse avalik väljapanek toimub
18. oktoobrist kuni 17.detsembrini
2021. Materjalidega saab tutvuda lingil
www.alutagusetuulepark.ee, Alutaguse
valla kodulehel www.alutagusevald.ee/
eriplaneering ning Alutaguse Vallavalitsuses ja Tudulinna raamatukogus nende
lahtiolekuaegadel. Ettepanekud nimetatud dokumendi täiendamiseks/parandamiseks võib esitada e-posti aadressidele

Energiaühistu juht
Me kõik osaleme energiapöördes
ja fossiilkütustest loobumises ning
saame siin anda oma panuse tuuleparkide rajamise näol, kuid leian, et
kohalik kogukond peaks seejuures
määrama oma mängureeglid. Tuulepargid on kõrged ja nende rajamisega kaasnevad paratamatult
ka mõjud. Üheks viisiks tuulikute
mõjusid kompenseerida on tuuleparkidest saadava tulu jagamine
kohaliku kogukonnaga. Riik valmistab sel teemal ette ka seadusemuudatust. Samavõrd oluline on aga,
et kohalik kogukond saaks kaasa
rääkida, mil viisil ja kuhu tuulikud
tulevad, ning soovi korral ka neisse
investeerida. Mõlemal teemal saab
abiks olla Energiaühistu, kes koondab üle Eesti taastuvenergia kasutuselevõtust huvitatud inimesi, aitab
neil kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu käigus teha ettepanekuid
ning hiljem ka rajatavasse tuuleparki
investeerida. Seejuures ei ole investeerimiseks vaja ilmtingimata suurt
pangakontot, vaid ka oma tööd tuulepargi arenduse ettevalmistamisel
saab osaluseks konverteerida. Huvi
korral soovitan lugeda lähemalt
www.energiaühistu.ee või kirjutada:
märt.helmja@energiayhistu.ee.

info@alutagusevald.ee või kirjalikult
Alutaguse vallavalitsusele (Tartu mnt
56, Iisaku, 41101 Ida-Viru maakond).
16. novembril 2021 kell 17.00 toimub
avalikul väljapanekul olevaid materjale
tutvustav avalik arutelu. 25. jaanuaril
2022 kell 16.00 toimub avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Arutelud
toimuvad Tudulinna kogukonnamajas
(Kooli tn 4, Tudulinna küla).

Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu 23. septembri 2021. a istungil otsustatust
Ülevaate koostas Lia Teeväli
vallasekretäri abi
• Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu
28.06.2018 määrust nr 53 „Alutaguse valla
arengukava 2018-2030“. Muudeti määruse pealkirja, uus pealkiri: „Alutaguse valla arengukava
2021-2030“. Muudeti määruse lisa ja kinnitati
arengukava uus redaktsioon.
• Otsustati kinnitada Alutaguse valla eelarve
strateegia aastateks 2022-2025. Alutaguse
valla eelarvestrateegia on sisult omavalitsuse
2022-2025. aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,
investeeringud ja finantseerimistegevuse ning
nendest lähtuvad rahavood. Eelarvestrateegia
annab ülevaate Alutaguse valla arvestusüksuse
finantsseisust, prognoosib tuleviku rahavoogude
kujunemist, sätestab finantsdistsipliini tagamise
meetmed.
• Otsustati võtta vastu Alutaguse valla 2021. aasta
II lisaeelarve. 2021. aasta II lisaeelarve maht on

13 317 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 128 081 euro võrra ja kulud suurenevad
148 193 euro võrra. Investeerimistegevuse
eelarve väheneb 161 510 euro võrra. Likviidsete varade muutuse eelarveosaga suunatakse
vabasse jääki 141 398 eurot.

• Otsustati võõrandada otsustuskorras eraisikule
Iisaku alevikus asuv Sõpruse põik T2 maaüksus
(katastrinumber 22401:005:0218, 100% transpordimaa, pindala 214 m²) hinnaga 136,96 eurot
(0,64 €/m²). Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.

• Otsustati võtta revisjonikomisjoni poolt teostatud MTÜ-le Reinar Halliku Korvpallikool ja Iisaku
Gümnaasiumiosa korvpallisuunale 2020. a ja
2021. a eraldatud vahendite (s.h toetuste) õiguspärasuse kontrolli läbiviimise tulemused teadmiseks. Kontrolli käigus ei tuvastatud asjaolu, et
MTÜ oleks üritanud saada toetust nii spordikooli
kui spordiklubi nime alt ja ei leidnud kinnitust
volikogu liikme kahtlus topeltrahastuse taotlemise või võimaliku määramise ja maksmise kohta.

• Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras Alutaguse valla omandis olev
Pagari külas asuv Uus tee 4 kinnistu (katastritunnus 49801:001:0700, 100% tootmismaa,
pindala 2031 m2). Kinnistu alghinnaks määrati
10 000 eurot.

• Otsustati võtta revisjonikomisjoni poolt teostatud Alutaguse valla 2020. a riigihangete kontrolli läbiviimise tulemused teadmiseks. Valla
valitsusele tehti ülesandeks viia Alutaguse valla
hankekorda sisse revisjoniaktis märgitud muudatused. Hangete läbiviimisel võtta arvesse revisjonikomisjoni kontrollaktis tehtud ettepanekuid.

• Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise
korras Alutaguse valla omandis olev 3-toaline
korteriomand (registriosa nr 4131708, katastriüksus 81501:005:0193, korteri üldpind 58,30 m2)
aadressil Uus tn 3-6, Tudulinna küla, Alutaguse
vald, Ida-Virumaa. Korteriomandi alghinnaks
määrati 1 166 eurot (20 eurot/m2).
• Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise
korras Alutaguse valla omandis olev 4-toaline korteriomand (registriosa nr 4132308, katastriüksus

81501:005:0193, korteri üldpind 71,9 m2) aadressil Uus tn 3-12, Tudulinna küla, Alutaguse vald,
Ida-Virumaa. Korteriomandi alghinnaks määrati
719 eurot (10 eurot/m2).
• Otsustati võõrandada otsustuskorras Alutaguse valla omandis olev Rannapungerja külas
asuv Kurepesa katastriüksus nr 13001:001:0131
(sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2080 m²)
Järvevälja maastikukaitsealal asuva kinnistu omanikule hinnaga 6128 eurot. Notariaalse ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kannab kinnistu ostja.
• Otsustati anda nõusolek vallale kuuluva transpordimaa sihtotstarbega Kalda tänav T2 katastriüksuse 22401:001:0586 ja Kalmistu katastriüksuse
22401:005:0191 vaheliste piiride muutmiseks ning
Kalmistu katastriüksuse ning eraomandis oleva
Kalda tn 1 katastriüksuse 22401:005:0740, Kalda
tn 3 katastriüksuse 22401:005:0690, R. T. Hanseni
tn 2 katastriüksuse 22401:001:0510 ja R. T. Hanseni tn 4 katastriüksuse 22401:005:0105 vaheliste
piiride muutmiseks ja valla maa võõrandamiseks
maakorraldustoimingus osalejatele. Anti nõusolek
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Seiklusmängu avamine.

Detailplaneeringud

Fotod Liivi Mölder

Iisaku Kihelkonna Muuseumi sünnipäeva
tähistati koduloo uurimispäevaga
Iisaku Kihelkonna Muuseum

puhkama istuvad, ka muuseumisse sisse astuda
Päeva teine pool oli Eesti Kirjandusmuuja oma mälestusi sealsetele töötajatele rääkida.
seumi Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajate etteÜlle Marits (muuseumi direktor 1998–2009)
kannete päralt:
Kui tegeled asjaga, mis sind huvitab,
tuletas
meelde,
kuidas
Daniel
Vardja
ka
kõrges
Astrid Tuisk "Tagasi lapsepõlve. Rahvaluule
kaovad aastad väga kiiresti.
vanuses muuseumist ikka ja jälle läbi astus, et
kogumistööd Iisaku kihelkonnas." Astrid Tuisu
D. Vardja
uurida, mida tehakse ja kuisõnul on kogutud
Iisaku Kihelkonna Muuseumi sünnipäeva
das esemeid hoitakse. Vardja
materjalidega palju
Iisaku Kihelkonna Muuseumi
tähistasime 9. oktoobril kodu-uurimispäevaga.
nimi on ju lausa tähenduslik
tööd veel ees. Korvälinäituse alal, lõkkeplatsi juures
Iisaku Kunstide Kooli õpilaste poolt esitatud
– korraldaja, hoidja, valvur!
rastatud tekstidega
(Tartu mnt 49), on väljas fotograaf
viiulipala helide saatel avasime hoone ees
Pärast kunstide kooli
saab hiljem ka
Erika Kruubi imelised loodusfotod.
muuseumi loojatele, Daniel ja Helmi Vardjale,
õpilaste kontserti meenutaIisaku Muuseumis
Tulge näitust vaatama!
mälestuspingi.
sime Daniel Vardja päeviku
tutvuda. Plaanis on
Rõõmu tegi, et ka kohalikud inimesed peaabil muuseumi algusaegade rõõme ja muresid.
ühistööd Iisaku Muuseumi ja Eesti Rahvaluule
vad tegusate pedagoogide pere mälestust kalKuna tema algatusel toimusid Iisakus kunagi
Arhiivi vahel ka jätkata.
liks ning tulid samuti austust avaldama. Kõnes
sarnased koduloo uurimisele pühendatud
Mall Hiiemäe "Koolilaste mängutraditsioomeenutas olnut volikogu esimees Raivo Raap.
ettevõtmised, kannab iga-aastane koduloopäev
nist sõjajärgsel kümnendil.“ Mall Hiiemäe on
Ta soovitas möödujatel, kes tulevikus pingile
nüüdsest Daniel Vardja nime.
oma ettekandeid alati illustreerinud laulukatkete või selgitustega. Toredaid näiteid tõi
ta seegi kord ning mõnegi laulumängu sõnu
ümiseti vaikselt kaasa.
Kärri Toomeos-Orglaan selgitas teemat
"Kui inimesel oleks saba... Loomamuinasjuttudest Eesti traditsioonis" esitledes, kuidas on
loomamuinasjutud meie elus juba pikka aega
olnud ja milliseid muinasjutte nad uurimisretkedel leidnud on. Inimeste iseloomud ja
käitumine on neis lugudes tihti loomadele üle
kantud. Lõpetuseks rääkis Kärri toreda karujahi
loo, mis oli üles kirjutatud Mäetaguse kandist.
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule
Arhiivist saame soovijatele tellida raamatuid
rahvapärimusest (9.-/tk): Mall Hiiemäe „Väike
puu- ja põõsaraamat“, „Väike linnuraamat“,
„Väike kalaraamat“ ning EKM Teaduskirjastuse
poolt välja antud kogumikku (20.-/tk) „Eesti
Ülle Marits (vasakul) ja muuseumi direktor Mari Oolberg
muinasjutud II. Loomamuinasjutud.“
Daniel ja Helmi Vardjale pühendatud mälestuspingil. Foto Liivi Mölder

Kalmistu katastriüksuse jagamiseks ja Teeregistrisse kantud Kalmistu teest nr 2240030 eraldi
transpordimaa katastriüksuse moodustamiseks.
Kalmistu katastriüksusest Kalda tn 1 katastriüksusega liidetava maa ligikaudne pindala on
600 m², Kalda tn 3 katastriüksusega liidetava maa
ligikaudne pindala on 531 m², R. T. Hanseni tn 2
katastriüksusega liidetava maa ligikaudne pindala
on 387 m², R. T. Hanseni tn 4 katastriüksusega
liidetava maa ligikaudne pindala on 680 m², mis
täpsustuvad peale maakatastris registreerimist.
Määrati Kalda tn 1 ja Kalda tn 3 katastriüksustega
liideva väheväärtusliku maa hinnaks 0,5 €/ m²,
R. T. Hanseni tn 2 ja R. T. Hanseni tn 4 katastriüksusega liidetava maa hinnaks 1,0 eurot/m².
Maamõõtmisega kaasnevad kulud jagatakse
maakorraldustoimingus osalejate vahel.
• Otsustati anda nõusolek maakorraldustoimingu käigus Iisaku alevikus asuvate Tartu mnt
34 katastriüksuse (sihtotstarve ärimaa), Tartu mnt
34a katastriüksuse (sihtotstarve transpordimaa),
Tartu mnt 34b katastriüksuse (sihtotstarve transpordimaa), Tartu mnt 38 katastriüksuse (sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) ja Tartu mnt 42
katastriüksuse (sihtotstarve elamumaa) liitmiseks.
Anti nõusolek Iisaku alevikus maakorraldustoimingu käigus maade vahetuseks, mille käigus

valla omandis olevatest Tartu mnt 38 katastriüksusest 123 m² ja Tartu mnt 42 katastriüksusest
83 m² liidetakse eraomandis oleva Tartu mnt 40
katastriüksusega. Tartu mnt 40 katastriüksusest
eraldatakse 88 m², mis liidetakse valla maaga.
Maade vahetamise eest hüvitist ei määrata.

üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe ja Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi vähendamise
osas. Kinnitati planeeringuala piir. Planeeringuala
suurus on ca 7 ha. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

• Otsustati anda nõusolek Tudulinna külas asuva
vallale kuuluva Pargi tn 10//Vana-Mõisapargi
katastriüksuse ja eraomandis oleva Pargi tn 8//
Palvela katastriüksuse vaheliste piiride muutmiseks ja maade vahetamiseks selliselt, et valla
omandis olevast kinnistust liidetakse Pargi tn 8//
Palvela katastriüksusega ligikaudu 1678 m² ja
valla omandis oleva Pargi tn 10//Vana-Mõisapargi
katastriüksusega liidetakse ligikaudu 1954 m²
Pargi tn 8//Palvela katastriüksuse maad (vallale 276 m² rohkem). Piiride muutmise käigus
maade vahetamise eest eraldi hüvitist ei määrata.
Taotleja tasub maakorraldustöödega kaasnevad
kulud.

• Otsustati tunnistada kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu 18. detsembri 2008. a määrusega nr
114 kehtestatud Pagari elamuala detailplaneering
(Avek Maa OÜ, töö nr 637/08DP) lisa 1 tähistatud
osas. Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 285 kehtestatud Alutaguse valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuga
kavandatud elamukruntidele määratud elamu
maa-ala juhtotstarve, riigitee ja Vana tee vaheliste
haljasalade osas jätkuvalt haljasala ja parkmetsa
maa-ala juhtotstarve, mõisa hoonete osas keskuse
maa-ala juhtotstarve ning mänguväljakute osas
puhke- ja virgestustegevuse maa juhtotstarve.
Detailplaneeringuga määratud maakasutus- ja
ehitustingimused ei ole varasemalt hoonestatud
elamukruntide osas põhjendatud ning hoonestamisel on võimalik lähtuda üldplaneeringuga
seatud tingimustest. Detailplaneering jääb kehtima planeeringu alusel moodustatud uute elamukruntide osas.

• Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine
Rannapungerja külas Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistutel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Rannapungerja jõe äärsele alale elamupiirkonna moodustamine. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek muuta kehtivat Alutaguse valla
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Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 23.09.2021 otsusega nr 353 osaliselt kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Pagari elamuala
detailplaneeringu.
Detailplaneeringu kohaselt moodustati pargi servaaladele elamumaa sihtotstarbega krundid, millest
enamus on endiselt riigi omandis ning hoonestamata.
Pagari mõisa hoonete, pargi ning riigitee äärsete haljasalade krundid on taotletud munitsipaalomandisse.
Eraomandis olevatel elamukruntidel säilis olemasolev
ehitusõigus, mis seab takistusi elamukruntide täiendaval hoonestamisel.
Detailplaneering tunnistati kehtetuks volikogu
otsuse lisas märgitud munitsipaal- ja eraomandis
olevate kruntide osas ning osaline kehtetuks tunnistamine ei takista selle elluviimist kehtima jäävas osas.
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise
otsuse ja selle lisaga on võimalik tutvuda Alutaguse
valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/
alutaguse_vald/dokument/4981243.
•••
Alutaguse Vallavolikogu algatas 23.09.2021 otsusega
nr 352 Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa
kinnistute detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala
hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja Kõnnumaa
(81501:005:0010) kinnistuid ning osaliselt juurdepääsutee ulatuses Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja
(81501:005:0060) kinnistuid. Planeeritava maa-ala
piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala
suurus on ca 7 ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Rannapungerja jõe äärsele alale elamupiirkonna moodustamine. Planeeringuala jääb
Rannapungerja küla kompaktse asustusega alale.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alutaguse valla üldplaneeringut maakasutuse
juhtotstarbe ja Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi
vähendamise osas. Võimalike uuringute tegemise
vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda
Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla
veebilehel www.alutagusevald.ee/algatatud. Alutaguse Vallavalitsuse 08.10.2021 korraldusega nr 479
lõpetati varasem üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine.
•••
Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 23.09.2021 otsusega nr 354 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2007.
aastal kehtestatud Alajõe küla Valge kinnistu detailplaneeringu Valge katastriüksuse (12201:001:1021) osas.
Detailplaneeringu kohaselt on maa-ala jagatud
17 elamumaa, üheks ärimaa, kolmeks transpordimaa,
üheks tootmismaa ning kaheks maatulundusmaa
krundiks, millest ühele on rajatud puurkaev. Valge
katastriüksus on üks maatulundusmaa sihtotstarbega
kruntidest, mis asub tervikuna ehituskeeluvööndis.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Valge
katastriüksuse osas ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla
dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/
alutaguse_vald/dokument/4981234.

• Otsustati tunnistada kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 30. novembri 2007. a otsusega nr 109
kehtestatud Valge kinnistu detailplaneering
(FIE Peep Moorast, töö nr 7.06) Valge katastriüksuse osas. Planeeringu koostamise eesmärk oli
kahest katastriüksusest koosneva Valge kinnistu
jagamine elamukruntideks ning ehitusõiguse
määramine. Planeeringuala suurus oli ca 5,5 ha.
Detailplaneeringu kohaselt on maa-ala jagatud
17 elamumaa krundiks, üheks ärimaa krundiks,
kolmeks transpordimaa krundiks planeeringuala teenindavate teede jaoks, üheks tootmismaa
krundiks puhasti-pumpla jaoks ning kaheks maatulundusmaa krundiks, millest ühele on rajatud
puurkaev. Planeeringualale on väljaehitatud
elektrivarustus. Alutaguse Vallavalitsusele esitatud taotluse kohaselt soovitakse planeeringu
elluviimisest loobuda Valge (12201:001:1021)
maaüksuse osas. Nimetatud maaüksus on üks
maatulundusmaa sihtotstarbega kruntidest, mis
asub riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva ja Peipsi
järve vahelisel alal. Krunt asub tervikuna Peipsi
järve ehituskeeluvööndis. Maa-ala edasisel kasutamisel tuleb arvestada üldplaneeringust ning
looduskaitseseadusest tulenevate piirangutega
ning ehitusõiguse määramine projekteerimistingimustega ei ole võimalik.
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Käisime maisilabürindis
Oskar
Mäetaguse Noortekeskus
Ühel kaunil pühapäevasel päeval, käisime
Mäetaguse, Kurtna ja Iisaku noortega maisilabürindis. Eelmisel päeval ei olnud ilm
paljulubav: sadas vihma ja paljud olid esitanud endale küsimuse, kas järgmisel päeval
on üldse võimalik maisipõllu peal kõndida.
Paljud olid valmis pannud endale kummikud
ja keebid. Hommikul oli aga päikesepaisteline ilm ja see oli südantsoojendav.
Kogunemine oli kell 11.20, kuid buss
jõudis kohale hilinimesega kell 11.40. Siiski
läksime bussi peale väga hea tujuga. Bussisõit
kestis umbes 1h ja 20 min. Kohale jõudes seletati meile ära kõik reeglid. Samuti anti meile
kaardid, mille järgi pidime põllul liikuma.
Kaardi peal oli joonistus ning seesama joonistus oli tehtud ka põllule. Labürindis olid
postid pliiatsitega, igal pliiatsil oli oma värv.
Samuti asusid punktid ka kaardil, mille järgi
pidime liikuma. Võtsime kõik vähemalt
kolmestesse gruppidesse ja läksime
uksest sisse.
Labürindis oli kuus punkti.
Eesmärgi täitmiseks oli vaja
koguda vähemalt neli märget. Punktides ei pidanud
käima järjekorras. Valisime
punktid, mis olid meie jaoks
loogilises järjestuses. Suundusime esimesse punkti ja
leidsime selle üpris kiiresti.
Seejärel läksime teist punkti
otsima, kuid eksisime ära ja jõudsime teele, mis asus põllu ääres.

Fotod Mirjam Vinkler

Maris Kriisa
Hakkame santima! Ida-Virumaa kuraator

Võtsime orientiiriks silla ja liikusime selle
suunas. Leidsime silla üles ja jätkasime
oma teed punktide otsimisel.
Edasi ei tekkinud meil
labürindis liiklemisega
probleeme.
Ma olin oma
grupiga leidnud
kõik punktid ja
seadnud oma sammud labürindist
välja. Seda märkas noorsootöötaja Mirjam ja palus
meid, et aitaksime
väiksemaid, sest neile
valmistas kaardi lugemine

raskusi. Näitasime neile punktid ja jälgisime,
et nad paneksid kaardi peale ka kirja, et on seal
käinud. Kui kõikidel olid punktid leitud, läksime labürindist välja. Kõik, kes leidsid vähemalt neli märget, said autasuks kommi. Peale
seda võis seal proovida veel vastupidi ratast.
Selle ratta põhimõtteks oli, et rooli vasakule
pööramisel see pööras paremale ja vastupidi.
Seal oli veel muidki kohti, mida sai vaadata.
Tegime väikese pausi, mille ajal me sõime
ja jõime. Hiljem kogunesime suure diivani
juurde, mis oli tehtud autorehvidest. Just selles kohas on tehtud ka meie grupipilt. Nüüd
oli aeg hakata koju sõitma. Bussis olid kõik
väsinud, kuid hea tujuga. Arutasime omavahel meie seiklust ja taustaks mängis mõnus
muusika.

Eesti 4H 30 juubeliaasta konverents ja kiidupäev
Janika Juuse
4H Virumaa piirkonna juht
18. oktoobril toimus noorteühingu Eesti 4H konverents
"Võtame ette" koos traditsioonilise kiidupäevaga.
Tänavune aasta oli küll veidi
teistmoodi kui tavaliselt. Nimelt
tulid kogu Eestimaa 4H noored
kokku virtuaalselt. Piirkonniti
valiti omale sobiv koht, kus väikese seltskonnaga kokku tulla.
Virumaa piirkond tegi oma koosolemise Jõhvi noortekeskuses,
kuhu olid oodatud ka Alutaguse
vallas Kurtna Noortekeskuses

tegutsevad Õnneseene ja Õnnekivikeste klubid.
Konverentsil arutati noorteühingu positiivseid külgi ja murekohti ning prooviti neile ühiselt
lahendus leida. Seejärel toimus
virtuaalne kiidupäev, kus tänati
tublimaid liikmeid.
Virumaa piirkonna parima
klubi tiitli võitsid Õnnekivikesed. Aktiivseim noor oli sel aastal
Kermo Vinkler ja parim juhendaja Mirjam Vinkler.
Kuigi tänavune konverents ja
kiidupäev toimusid virtuaalselt,
siis oli kõigil Virumaa piirkonna
noortel hea meel taaskord koos
olla ja ühiselt tegutseda.

Foto Mirjam Vinkler

Helkuripõõsas
Mäetaguse Noortekeskus

City Motors AS ja Mäetaguse noorte
koostööna ehiti Jäärgimuuseumi
kõrval põõsas helkuritega. Need
on jagamiseks ja iga mööduja, kellel pole helkurit, võiks selle sealt
ka endale võtta. Pime aeg on käes
ja keegi ei taha, et me ise või keegi
meie lähedastest saaks viga pimedal ajal, kuna tal ei olnud helkurit.
PALUN KANDKE HELKURIT
JA OLGE HOITUD!

Mitte ühegi kadripäeva tähistava rahva kombestik
pole säilinud nii rikkalikuna, kui meil, eestimaalastel.
Ometi on juba vaid napi 100 aasta jooksul see vana
ja väärikas tähtpäev oma endise elujõu kaotanud.
Kadrisandid on aastatega oluliselt noorenenud, sandiperedes kohtab üha harvem värvikaid tegelaskujusid.
Arhailiste õnnistamis- ja tänamislaulude asemel kostuvad tubades lihtsad lastelaulukesed ning mahlakad
täiskasvanute naljad on sootuks oma koha kaotanud.
Kadripäeva tähistamise komme on seotud uskumusega esivanemate hingede tagasipöördumisest
meie sekka. Päevaga seotud iidne pärimus ei ole
tänapäevani kahjuks säilinud. Võime vaid oletada, et
kunagi võis olla see seotud naisterahvaste ülemineku
riitusega, et tähistada tütarlapseeast täisikka jõudmist. Alles hiljem segunes see IV sajandil märtrisurma
surnud püha Aleksandria Katariina austamisega, mis
eestlaste suus koduselt Kadriks muutus. Lihtsa talurahva jaoks tähendas kadripäev naistepüha, mil tehti
algust tubaste töödega.
Lammaste kaitsja Katariina mälestuspäev oli tuntud
ka lambapäevana, sest päevasel ajal käidi uste taga
määgimas, et pererahvale karjaõnne kindlustada.
Määgijateks olid pigem lapsed ja naised, vähem
mehed.
Lääne-Eestis käisid päevasel ajal kadriks vanemad
ning vaesemad tagasihoidlikult maskeeritud naised,
kelle jaoks olid kogutud annid hädavajalikud elus
püsimiseks. Seepärast eelistasid nad sandis käia üksi
ning kasutasid saadud toitu, villa ja lina vaid enda
tarbeks.
Õhtustel sanditajatel olid juba suurejoonelisemad
plaanid – ande koguti ühise suure kadripeo tarbeks.
Mõnel pool kujutas pidu suurt simmanit, teisal aga
mängiti maha 60-70 osalejaga pulmapidu, mis võis
kesta päevi. Seepärast poetati kadrisantide annikotti
just neid pühadetoite, mida ühisele peolauale sünniks
panna: lambaliha, kukki-kanu, käkke, ube-herneid,
pähkleid, karaskit, leiba, õlut. Järelpidudest võtsid osa
ka need, kes ise sanditamas ei käinud, kuid panustasid sellevõrra usinamalt pidulaua sättimisse ja toidu
valmistamisse.
Kadripäev nagu paljud teisedki rahvakalendri tähtpäevad on olnud alati kogukonna läbikäimise ja lõõgastumise seisukohalt oluline. Kadrisantide poolt toodavast karjaõnnest on meie põlvkonnas siiani tõelist
puudust tundnud vaid vähesed. Tänastes oludes aga
tajume, et piirangutevabad karjakesi koosolemised
ongi üks suur karjaõnn. Vajame elusolemiseks üksteise
lähedust ja head seltskonda.
Eesti Folkloorinõukogu ärgitab juba neljandat
aastat üle-eestilise “Hakkame santima!” aktsiooniga
mardi- ning kadripäeva tähistama ning seda just
perekeskselt või täiskasvanute seas. Et kadripäev
mööduks tänavu nii tormiliselt, et seda oleks veel
takkajärele kogu aasta põhjust mäletada, tuleb selleks juba varakult ettevalmistusi teha. Septembrist
novembrini toimuvad Eesti eri paikades koolitused,
mis ka täiskasvanute silmad särama löövad.
Kui eelnevatel aastatel on Ida-Virumaal toimunud
eestikeelsed koolitused nii õpetajatele kui kogukonnale, siis sel aastal soovime tutvustada sanditamiskombestikku venekeelsele elanikkonnale. Kadripäeva
kombestiku koolitus vene keeles toimub 11. novembril kell 14.00 Narvas Kultuurimajas Rugodiv, koolituse
hind 15 eurot. Koolitusel antakse ülevaade kadripäeva
ajaloolisest kujunemisest, kombestikust, kadripere
maskeerimisvõimalustest ning muidugi lauludest
ja naljadest. Tutvutakse erinevate andmebaaside
ja allikatega ning proovitakse sanditamine ka omal
nahal ära. Koolituse viib läbi Einike Sooväli – hariduselt näitleja, Eesti Vabaõhumuuseumi lõimumis- ja
sotsiaalsete programmide juht. Registreerimiseks
venekeelsele koolitusele saada palun e-kiri aadressil
mariskriisa18@gmail.com
Kes soovib saada täpsemat infot sanditamise
tavadest, lauludest või maskeerimisest kui ka koolitustest, mis toimuvad teistes maakondades, leiad
väärt nõu “Hakkame santima!” kodulehelt aadressil
hakkamesantima.ee.
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Oktoober – eakate kuu
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Fotod Alutaguse Huvikeskus

Kairi Hõbemeri
abivallavanem

Oktoober on auga välja teeninud eakate kuu
nime – algas see eakate päevaga ja terve kuu
jooksul toimus mitmeid neile pühendatud
üritusi.
Ka meie vald korraldas eakatele peo just
sellel kuul. 6. oktoobril olid eakad kutsutud
Mäetaguse rahvamajja. Asukoha valikul sai
määravaks asjaolu, et Mäetagusel on kõige
suurem saal, mis võimaldab inimesi hajutada.
Pidu oli väärikas ning eakad rõõmsad. Üle
pika aja saadi omavahel suhelda, veidi keha
kinnitada ja muusikat nautida ning tantsida.
Esines Mait Maltis poegadega. Alutaguse
Vallavalitsus tunnustas erinevate piirkondade eakate eestvedajaid: Asta Talviste, Elle
Tasane, Valve Kollo, Ege Roosimägi, Evi Porman, Lea Maasik.
Alutaguse valla eakad osalesid ka
maakonna peol Jõhvis. Üritus toimus 13.
oktoobril, kus tunnustati tublimaid maakonna eakaid. Alutaguselt märgiti ära Hille
Karp ja Asta Talviste, keda ka valla poolt
tervitatud sai. Samuti esitas vallavalitsus

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule kaks
inimest tänumedali saajateks. Üleandmine
toimus samuti 13. oktoobril maakonna peol,
aga kahjuks meie eakad seal osaleda ei saanud. Tänumedalid anti Luule Kivimäele ja
Juhannes Lepasaarele osavõtu eest poliitilistes
protsessides, mis viisid Eesti Vabariigi taasiseseisvuse väljakuulutamiseni ning aastate jooksul aktiivse ühiskonnaliikmena riigi arengule

pühendumise eest. Medalid toimetatakse
vallavalitsuse töötajate poolt nende saajatele
koju. Aitäh Anne Nurgamaale, kes aitas kaasa
inimeste valikul! Peotuju Jõhvis hoidis üleval
Marju Länik. Valla poolt olid eakatele ostetud
piletid ja tagatud bussitransport.
Tänan veel kord kõiki valla eakaid aktiivsuse eest – te olete meile eeskujuks! Tervist
kõigile!

Alutaguse valla tunnustuse pälvisid Iisaku Kunstide Kooli
õpetajad VLADIMIR SÕTŠEVSKI ja IRINA SBRODOVA
Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kool
IRINA SBRODOVA on suurepärane
õpetaja. Tema tunnid on vaheldusrikkad –
vahel saab nalja, kuid samas on õpetaja
ka nõudlik.
Õpetaja Irina võtab vastu väljakutseid
ja innustab andekaid õpilasi aina paremaks
saama. Tema õpilane Tihon Altorv esines
edukalt Eesti Muusikakoolide Liidu konkursil „Parim noor instrumentalist“ saavutades Virumaa regioonivoorus III koha.
Õpetaja Irina on jätkuvalt valmis end
õpetaja ja interpreedina edasi arendama.
Ta võtab innukalt osa klaveriõpetajatele
välja pakutud koolitustest. Tänavu suvel
näiteks ei põlanud ta vaeva sõita ühistranspordiga Saaremaale pianistide kursusele.

Fotod Kaja Tina

VLADIMIR SÕTŠEVSKI
on hea ja sõbralik kolleeg
ning armastatud õpetaja.
Õpetaja Vova, nagu teda
koolis kutsutakse, on tõeline
professionaal ja oma ala fänn,
kes käib eluga kaasas ja arendab oma erialaseid oskusi
väsimatult edasi.
Ta on suurepärane pedagoog, andekas muusik ja
helilooja. Tagasihoidlikule
loomule vaatamata, löövad
laval pilli mängides tema silmad särama ning esitus on emotsionaalne ja virtuoosne. Pedagoogina oskab ta arendada väga
head mängutehnikat, kõlakujundust ja esinemisoskust. Tema
õpilasi on nauditav kuulata.
Õpetaja Vova on ka asendamatu pilliparandaja – nii kooli,
õpilaste kui ka kolleegide pillid on tema kuldsete käte puudutusest uue ja parema kõla saanud.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ВОЛОСТИ АЛУТАГУЗЕ
Кайри ХЫБЕМЕРИ,
помощник волостного старейшины

Уважаемые жители волости!

Волость Алутагузе имеет большую территорию и часто люди задаются вопросом, как в повседневной жизни получить
элементарные услуги, как облегчить обустройство своей жизни. В волости проживает много пожилых и имеющих особенные потребности людей, которые хотят
проживать и действовать в своем доме.
Все это возможно, если человек получает
нужную помощь и льготные услуги.
С сентября волостное управление
оказывает всем нуждающимся в помощи
услуги социального транспорта и обслуживания на дому в значительно большем
объеме, чем раньше.
Социальным транспортом могут
пользоваться все нуждающиеся в
помощи. Транспорт можно использовать
для получения различных услуг (например, для визита к врачу, для посещения
магазина, аптеки, парикмахерской и
получения других услуг, для ведение дела
в учреждении и т.д).

Услуга, как правило, платная. Поездки
по уезду стоят 5 евро, за пределы уезда – 20
сентов/км, время ожидания - 2евро/час.
Обслуживание на дому. Здесь целью
является обеспечение взрослому человеку
условий для самостоятельного и безопасного обустройства в своем доме, сохраняя
и улучшая качество его жизни. В круг таких
услуг входит прежде всего отопление дома,
помощь в приготовлении пищи, приведение в порядок помещений и одежды,
снабжение продуктами и лекарствами,
делопроизводство и прочие нужды, требующие помощи. Объем и необходимость
оказания помощи определяется в ходе проверки, проводимой социальным работником в доме нуждающегося в помощи.
Услуга, как правило, платная. Одноразовая стоит 4 евро (максимально 2 часа
в один визит).

Правом ходатайствовать об оказании
услуг обладают лица, чье место проживание занесено в регистр народонаселения волости Алутагузе и кто постоянно
проживает на территории Алутагузеской
волости. Желающие получит услугу
должны обратиться к социальному
работнику. Оказание всех услуг согласовывается с нуждающимся в помощи
или его близкими. Обсуждается плата, и
без помощи не останется никто.
Просим нуждающихся в помощи дать
знать о себе. Просим обращать внимание
на тех нуждающихся в помощи, которые
сами по каким-либо причинам ее просить
не в состоянии.
Дополнительно волостное управление помогает в деле вакцинации против Covid 19, и эта услуга, безусловно,
для всех бесплатная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКАХ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
Айта МУРДСАЛУ, тел 336 6921, 5814 4909 э-почта aita.murdsalu@alutagusevald.ee
Керсти ВИХМАНН, тел 336 6948, 5307 9494 э-почта kersti.vihmann@alutagusevald.ee
Хели ШМИГЕЛЬСКЕНЕ, тел 336 6912, 5663 8765, э-почта heli.smigelskene@alutagusevald.ee
Инна ЗАХАЛИНА, тел 336 6914, 5555 3486, э-почта inna.zahhalina@alutagusevald.ee

Я ВАМ ПИШУ …

РАЗНООБРАЗИЕ ТОЧЕК
ЗРЕНИЯ ИЛИ…?
Николай ПАВЛЕНКО,
литератор, переводчик,
просто неравнодушный человек

В

нынешнем составе Алутагузеского волостного собрания нынче
представлены два избирательных союза (VL Alutaguse и VL Oma
Vald) и три партии - Реформистская, EKRE и Центристская. Довольно
широкий для волостного собрания политический спектр. Хорошо это
и ли плохо? Скорее хорошо, чем плохо. Почему хорошо? А потому, что
на памяти моего поколения те времена, когда нами правила одна-единственная партия – КПСС, и всем известно, куда она «зарулила» страну.
В уезде Ида-Вирумаа (за всю Эстонию говорить не берусь) местное
самоуправление Алутагузе было, пожалуй, единственным, где не было
диктата одной партии или избирательного союза. С разным успехом, но
людей на должности в самоуправлении ставили на основе компетентности в сфере их деятельности. Полной и исчерпывающей информацией о
происходившем в волости Алутагузе, я, живущий на территории другого
самоуправления, естественно не располагаю, но в ходе многолетнего
сотрудничества в Алутагузе кричащего деления на «своих» и «чужих»
не заметил. То есть власть в Алутагузе (еще раз напомню - единственная
в Ида-Вирумаа) могла нормально РАБОТАТЬ (подчеркну это слово!),
а не заниматься лишь политическими дискуссиями.
Разнообразие точек зрения, если все силы, представленные в собрании, будут искренне стремиться к лучшей организации жизни в волости,
- это только на пользу общему делу. Главное только, чтобы дело было
действительно общим.

НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ от 23 сентября 2021 года РЕШЕНО:
Обзор подготовила помощник
волостного секретаря Лиа ТЕЭВЯЛИ
• изменить постановление № 53 Алутагузеского
волостного собрания от 28.06.2018 года «Программа развития волости Алутагузе на 2018-2030
годы». Изменен заголовок программы и теперь он
звучит так: «Программа развития волости Алутагузе на 2021-2030 годы». Изменено приложение
к постановлению и утверждена новая редакция
программы.
• утвердить бюджетную стратегию волости Алутагузе на 2022-2025 годы. Бюджетная стратегия
волости Алутагузе по своему содержанию финансовый прогноз целей самоуправления на 20222025 годы, где представлены доходы и расходы
от/на деятельность, инвестиции, финансовая
деятельность и исходящие от них финансовые
потоки. Бюджетная стратегия дает представление
о финансовом состоянии учетных подразделений
волости Алутагузе, прогнозирует формирование
будущих финансовых потоков, устанавливает
меры обеспечения финансовой дисциплины.
• принять II дополнительный бюджет 2021 года
волости Алутагузе, объем которого составляет
13 317 евро. Доходы от основной деятельности
увеличиваются на 128 081 евро, а расходы увеличиваются на 148 193 евро. Инвестиционная деятельность бюджета уменьшится на 161 510 евро.
Через часть бюджета по изменению ликвидного
имущества сумма 141 398 евро направляется в
свободный остаток.
• принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссии на предмет законности выделенных в 2020 и 2021 годах средств (в т.ч. пособий) для занятий баскетболом НКО «MTÜ Reinar
Halliku Korvpallikool» и гимназии Ийзаку. В ходе
проверки то обстоятельство, что НКО пыталось
получить пособия как под именем спортшколы,
так и спортклуба, не нашло подтверждения.
Не подтвердилось также подозрение депутата
волостного собрания относительно ходатайства
о двойном финансировании или назначении
финансирования.
• принять к сведению результаты проверки
проведения конкурсов госпоставок в волости
Алутагузе в 2020 году, представленные ревизионной комиссией. Перед волостным управлением
поставлена задача внести изменения, указанные
в ревизионном акте, в порядок проведения конкурсов в волости Алутагузе и при проведении
конкурсов госпоставок взять во внимание предложения ревизионной комиссии, внесенные в
акт проверки.
• в порядке принятия решения произвести отчуждение в пользу частного лица находящегося

в поселке Ийзаку земельного надела «Sõpruse
põik T2» (кадастровый номер 22401:005:0218,
100% транспортная земля, площадь 214м²) по
цене 136,96 евро (0,64 €/м²). Расходы, связанные с заключением нотариального договора
купли-продажи, несет покупатель.
• в порядке проведения публичного аукциона
произвести отчуждение принадлежащей волости Алутагузе в деревне Пагари недвижимости
«Uus tee 4» (кадастровый признак 49801:001:0700,
100% производственная земля, площадь 2031 м2).
Стартовой ценой недвижимости назначена сумма
10 000 евро.
• в порядке проведения публичного аукциона
произвести отчуждение находящейся в собственности волости Алутагузе 3-комнатной квартиры
(№ регистрационной части 4131708, кадастровая
единица 81501:005:0193, общая площадь квартиры 58,30 м2) по адресу: улица Уус, 3-6, деревня
Тудулинна, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа.
Стартовой ценой назначена сумма 1 166 евро
(20 евро/м2).
• в порядке проведения публичного аукциона
произвести отчуж дение находящейся в
собственности волости Алутагузе 4-комнатной
квартиры (номер регистрационной части
4132308, кадастровая единица 81501:005:0193,
общая площадь квартиры 71,9 м2) по адресу ул.
Уус, 3-12, деревня Тудулинна, волость Алутагузе,
Ида-Вирумаа. Стартовой ценой назначена сумма
719 евро (10 евро/м2).
• в порядке принятия решения произвести отчуждение находящейся в деревне Раннапунгерья и
принадлежащей волости Алутагузе кадастровой
единицы «Kurepesa» (№13001:001:0131, участок
для жилищной застройки 100%, площадь 2080 м²)
собственнику недвижимости, находящуюся в
ландшафтном заповеднике «Järvevälja» по цене
6128 евро. Расходы, связанные с заключением
нотариального договора купли-продажи и договора об имущественном праве, несет покупатель
недвижимости.
• дать согласие на изменение границ между
принадлежащей волости кадастровой единицы
транспортного предназначения «Kalda tänav
T2» (22401:001:0586) и кадастровой единицей
«Kalmistu» (22401:005:0191), и между кадастровой
единицей «Kalmistu» и находящимися в частном
владении кадастровыми единицами «Kalda tn 1»
(22401:005:0740), «Kalda tn 3» (22401:005:0690),
«R. T. Hanseni tn 2» (22401:001:0510) и «R. T. Hanseni
tn 4» (22401:005:0105) и на отчуждение волостной земли участникам землеустройства. Дано
согласие для разделения кадастровой единицы
«Kalmistu», и образования на занесенной в Дорожный регистр дороге Kalmistu tee (№ 2240030)
отдельной кадастровой единицы транспортной

земли. Площадь присоединяемой из кадастровой единицы недвижимости «Kalmistu» к недвижимости «Kalda tn 1» составляет около 600 м², к
«Kalda tn 3» - около 531 м², к «R. T. Hanseni tn 2»
- около 387 м², к «R. T. Hanseni tn 4» - около 680 m²,
точные размеры уточняются после регистрации
в земельном кадастре. Цена на малоценные
участки земли присоединяемые к недвижимостям «Kalda tn 1» и «Kalda tn 3» составляет 0,5 €/м²,
цена на участки земли присоединяемые к недвижимостям «R. T. Hanseni tn 2» и «R. T. Hanseni tn 4»
- 1,0 евро/м². Расходы, связанные с измерением
земельных участков, делятся между участниками
землеустройства.
• дать согласие на объединение в ходе земле
устройства находящихся в поселке Ийзаку кадастровых единиц «Tartu mnt 34» (земля коммерческого целеиспользования), «Tartu mnt 34a»
(транспортная земля), «Tartu mnt 34b» (транспортная земля) , «Tartu mnt 38» (земля общественного
строительства) и «Tartu mnt 42» (участок для
жилищной застройки). Дано согласие на обмен
земель в поселке Ийзаку в ходе землеустройства,
когда части находящихся в собственности волости
кадастровых единиц Tartu mnt 38 (123 м²) и «Tartu
mnt 42» (83 м²) присоединяются к находящейся
в частной собственности кадастровой единице
«Tartu mnt 40». Из кадастровой единицы «Tartu mnt
40» выделяются 88 м², которые объединяются с
волостным земельным участком. Компенсация
за обмен земель не назначается.
• дать согласие на изменение границ между
находящейся в деревне Тудулинна и принадлежащей волости недвижимостью «Pargi tn 10//
Vana-Mõisapargi» и принадлежащей частному лице
кадастровой единицей «Pargi tn 8//Palvela» и на
обмен земельными участками таким образом,
чтобы из принадлежащей волости кадастровой
единицы присоединили к кадастровой единице
«Pargi tn 8//Palvela» около 1678 м², а к муниципальной кадастровой единице «Pargi tn 10//
Vana-Mõisapargi» присоединяется около 1954 м²
от «Pargi tn 8//Palvela» (к волости на 276 м² больше).
За обмен земельных участков в ходе изменения
границ отдельная компенсация не назначается. Ходатай оплачивает работы, связанные с
землеустройством.
• приступить к разработке в деревне Раннапунгерья детальной планировки недвижимостей
«Poolsaare» и «Kõnnumaa». Целью планировки
является формирование района жилой застройки
на территории, прилегающей к реке Раннапунгерья. Детальной планировкой вносится предложение изменить в действующем генеральном плане
волости Алутагузе ведущее целевое предназначение в части использования земельного участка
и уменьшение зоны запрета на строительство у
реки Раннапунгерья. Была утверждена граница

планируемой территории, площадь которой
составляет примерно 7 га. Необходимость проведения возможных исследований выяснится в
ходе разработки детальной планировки.
• признать недействительным постановление
№114, принятое волостным собранием Мяэтагузе
18 декабря 2008 года, установившего детальную
планировку жилой зоны «Pagari» (Avek Maa OÜ,
работа № 637/08DP), в части, указанной в приложении 1. Алутагузеское волостное собрание своим решением №285 от 29.10.2020 года
согласно генеральному плану волости Алутагузе
определили для детальной планировки главное
целеиспользование участков: для жилой зоны
главное целеиспользование - территория жилой
застройки, для участка зеленой зоны между государственным шоссе и дорогой Vana tee - земля для
озеленения и лесопарка, для строений усадьбы земля для центра, для игровых площадок - земля
для отдыха и оздоровительной деятельности.
Назначенные прежней детальной планировкой
условия землепользования и строительства не
были обоснованы в части жилой застройки, а это
возможно проводить исходя из условий генерального плана. Детальная планировка остается
действительной в части формирования новых
участков жилой застройки.
• признать недействительным решение № 109,
принятое Алайыэским волостным собранием
30 ноября 2007 года относительно детальной
планировки недвижимости «Valge» (FIE Peep
Moorast, работа№ 7.06) в части кадастровой
единицы «Valge». Целью детальной разработки
было деление недвижимости «Valge», состоящей
из двух частей, на территорию жилой застройки
и предоставление права на строительство. Размер планируемой территории составлял примерно 5,5 гa. Согласно детальной планировке
территория разделена на 17 участков для жилой
застройки, один для коммерческих целей, три для
дорожного обслуживания, один, производственный, - для очистных-насосной, два участка землепользования, на одном из которых скважина. На
планируемой территории налажено обеспечение
электроэнергией. Согласно ходатайству, представленному Алутагузескому волостному управлению,
высказывается пожелание отказаться от реализации планировки в части земельного надела
«Valge» (12201:001:1021). Названный земельный
надел – это один из участков территории землепользования, что находится между государственным шоссе 13111 (Kaукси-Васкнарва) и Чудским озером. Участок целиком находится в зоне
запрета на строительства у Чудского озера. При
дальнейшем использовании территории следует
учитывать ограничения, установленные генеральным планом и вытекающие из Закона об охране
природы и назначение права на строительство
по условиям проекта невозможно.

OKTOOBER 2021

ALUTAGUSE VALLA LEHT

7

Ida-Virumaa parimad uued seiklused
viivad külalised põnevatesse paikadesse
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Meelis Kuusk
Ida-Virumaa turismiklastri turundusjuht

Meelis Kuusk valis viskamiseks
hoopis käärid. Foto Mari Makarov

Ida-Virumaa võib uhke olla oma turismiettevõtjate
poolest, kes panustavad tootearendusega piirkonna
tuntuse suurendamisse. Sel korral kandideeris
PARIMA UUE SEIKLUSE tiitlile koguni 15 uut
seiklust, mis said nimeka žürii poolt hinnatud.
Alutaguse vallast oli meil üks uue parima seikluse
nominent: Mõnus majutus sõpradele Mäetaguse mõisahotellis ja kirveviskamine mõisaaidas. Seiklus hõlmab majutust Mäetaguse mõisa hotellis & spaas ning
meelelahutust mõisaaidas. Sobib nii peredele, kahele
paarile kui ka seltskondadele.

Parimad seiklused valis välja žürii, kuhu kuulusid riigi parimad turismispetsialistid ja ajakirjanikud
Tiit Pruuli, Kristiina Jors, Sirle Sommer-Kalda, Mari
Makarov, Rein Sikk ja Margus Sameli.
Parimaks uueks seikluseks kahele on puhkus Saka
Mõisa Meretornis ja parim seiklus peredele Blueray
"Erikülalised Oru pargis". Parimaks seikluseks sõpradele hinnati Alutaguse Matkaklubi päikeseloojangumatk Kohtla-Nõmme Alpides, kes sai ka eripreemia
kõige rohelisema seikluse eest!
Mäetaguse mõisa seikluse puhul ei olnud žürii kiidusõnadega tagasihoidlik. „Unikaalne ja ainulaadne, loomulikult. Seikluse juhid ka humoorikad ja nutikad,“ leidsid testijad ühiselt. Lisaks tunnustati väga meeleolukat

ja kaasahaaravat instruktorit. Aga ka ilma instruktorita
haarab tegevus endasse ja annab võimaluse uue oskuse
omandamiseks. Rahvusvaheliste võistluste ja Eesti oma
kangelaste tõttu, võib pidada seiklust natuke kohaga seotuks küll. Väga hea lisaatraktsioon Mäetaguse hotellile.
Ida-Virumaal valitakse parimat seiklust juba viiendat
korda. Piirkonna turismiklastri algatatud tootearendusega soovitakse tugevdada oma eristuvat positsiooni
Seiklusmaana ja kutsuda piirkonda uusi külastajad. IdaViru turismiklaster on Seiklusmaana defineerinud, et
hea seiklus on põnev, ootamatu, arendav, emotsiooni
loov, eriline ja rutiinist välja toov. Idavirukad on veendunud, et piirkonnas peitub veel palju, mida avastada
ja kogeda.

Killumeister 2021 – Rene Kundla

Aire Õras
Pagari raamatukogu

Ruth Linnard
Kiikla rahvamaja juhataja

Ira Lember „TEINE VIIUL” Conopus 2021

Romaani tegevus toimub Pärnus, kujuteldava muusika
teatri orkestris teist viiulit mängiv Murel saab ootamatult teada, et tema lepingut teatriga uuest hooajast
enam ei pikendata. Kuidas oma eluga edasi minna?
Vaevalt toibunud sellest jahmatavast uudisest, istub
pargipingil tema kõrvale tunnustatud helilooja, kes
teeb talle ettepaneku hakata kirjutama libretot operetile, mille muusika heliloojal juba peaaegu valmis on
komponeeritud. Murel võtabki ettepaneku vastu, töö
opereti kallal hakkab talle vägagi meeldima, ja mitte ainult töö ...
See on romaan armastusest, suurtest plaanidest ja ... heitlikest inim
suhetest, mille autor oskab lugejat üllatada veel päris lõpu eel.
Raamatut saab laenutada Iisaku, Mäetaguse ja Pagari raamatukogudest.
Julie Clark „VIIMANE LEND” Tänapäev 2021

Krimilugu vahetatud identideedist
Claire Cooki elu tundub täiuslik: ta on abiellunud Cookide suguvõssa, mis on peaaegu sama tähtis poliitiline
dünastia kui Kennedyd, tal on maja Manhattanil, teda
ümbritseb luksus ja terve armee teenijaid. Paraku on
see ainult fassaad. Keegi ei tea, et Claire on mitu kuud
pidanud plaani, kuidas haihtuda.
Juhuslik kohtumine lennujaama baaris viib ta kokku
naisega, kes tundub elavat samasugust elu – kohutavat.
Koos langetatakse otsus vahetada piletid: Claire lendab Evana Oaklandi ja Eva
Claire'ina Puerto Ricosse. Kuid teel Puerto Ricosse kukub Eva lennuk alla ...
Raamatut saab laenutada Iisaku, Kuremäe, Mäetaguse ja Pagari
raamatukogudest.
Olav Osolin „KUS LENDAB PART” Varrak 2021

Baaris turvamehena töötanud Samuel Part on sunnitud
otsima endale uue töökoha ning temast saab 42-aastaselt
Eesti politsei nooreminspektor. Peagi kohtab ta oma
uut ülemust, kindla ilmavaatega vaneminspektor Mart
Sapistet, kelle kohta sahistatakse, et politseisse sai ta
tööle pärast seda, kui ta oli politseidirektori Moskva stripiklubis pokkeris paljaks mänginud ning lubanud kaotatud raha tagasi anda, kui ta pääseb tööle detektiivina.
2019. aasta veebruaris saab see kummaline tandem
väljakutse Lõuna-Eestis paiknevasse hotelli, kus pealtnäha lihtne mõrvalugu
võtab ühel hetkel täiesti ootamatu pöörde ning viib uurijad uskumatutesse
seiklustesse, mis on ühtaegu nii põnevad kui ka naljakad ning mille lõppu
ei oska keegi ennustada.
Raamatut saab laenutada Iisaku, Kiikla, Mäetaguse ja Pagari
raamatukogudest.

IISAKU KOGUDUSEMAJALE ÕHK-ÕHK
SOOJUSPUMPADE SOETAMINE JA PAIGALDUS
Ajaloolisele kogudusemaja ahjuküttele anti täiendav küte õhk-õhk
soojuspumpade näol, et tagada koguduse liikmetele ja kõigile soovijaile mugavad kooskäimise võimalused ning tagada hoone säilimine ja
sihipärane kasutus. Tegevust toetas Kohaliku Omavalitsuse Programm.

„Rahva arvates killumeister aastal 2021
on mees Kiiklast – Rene.“ Nõnda kuulutas
Voldemar Kuslap 27. septembril välja TV3
saate „Killumeister“ võitja.
Kiiklalased rõõmustasid koos Renega
ja muidugi ei jätnud kasutamata võimalust
kutsuda oma külas elav ja hetkeseisuga
Eesti parim anekdootide rääkija, külla
oma küla rahvamajja. Kohtumine leidis aset
15. oktoobri õhtul ja nalja sai rohkem kui
küllalt, sest võrdväärselt killumeistriga jagus
ka publikul kilde, mida pajatada. Küsimusi
esitati ka. Saate salvestuse kohta näiteks.
Saime teada, et mees, kes oma igapäevatööd
kaamera ja mikrofoniga teeb, ei nautinud
sugugi pikki salvestuspäevi, mis ühe saate
tegemisega paratamatult kaasas käivad.

TIMO JUURSALU

spordispetsialist

Rene mõisakohvikute päeval.
Foto Kaidi Sootalu
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Iisaku rahvajooks
toimus üheksandat korda
26. septembril toimus Iisakus järjekorras juba üheksas rahvajooks.
Esikolmik (10km):
Dmitri Aristov (Treeningpartner, Kohtla Järve) 0:36:15;
Deniss Šalkauskas (TÜ ASK, Jõhvi) 0:39:58;
Andrei Škubel (Treeningpartner, Tallinn) 0:40:14.
Naiste 5 km distantsi võitis Hillevi Velba Jõhvist.
Vanuseklasside võitjad:
5 km
M40 Tanel Leisalu (Alutaguse Matkaklubi, Jõhvi vald) 0:43:33
N40 Piret Reinik (Treeningpartner, Tallinn) 0:23:42
P16 Laur Palmet (Alutaguse suusaklubi, Alutaguse vald) 0:21:25
T16 Herta Rajas (Alutaguse Suusaklubi, Alutaguse) 0:21:52
N50+ Kaja Jõemets (IVKH/Sparta, Jõhvi vald) 0:27:54
M50+ Aleksander Toots (Treeningpartner, Alutaguse vald) 0:19:56
2,7 km
T10 Anastassia Petritševa (Alutaguse vald) 0:12:12
P10 Rain Erik Virumäe (Alutaguse Suusaklubi, Jõhvi vald) 0:12:31
T13 Anette Ahu (Alutaguse suusaklubi, Alutaguse vald) 0:10:46
P13 Marten Nurgamaa (Alutaguse suusaklubi, Alutaguse vald) 0:11:06

Iisaku kogudus

Iisaku terviseradadel toimuvad raietööd. Eemaldatakse kuivanud
ja ohtlikud puud raja vahetus läheduses. Palume olla ettevaatlikud! Jälgige teavitusi kohapeal ja valla kodulehel!
На трассах оздоровительного спорта в Ийзаку проводится
вырубка деревьев. Устраняются засохшие и опасные деревья,
находящиеся в непосредственной близости от трасс. Просим
быть внимательными! Следите за информацией на местах и
на страницах волостной газеты.

Saime ka teada, et "Killumeister" ei olnud
esimene telesaade, kus Rene osales. Esimene
oli hoopis „Reisile sinuga“, kus ta sai 3 osaleja hulgas 3. koha. Järgmisena osales ta saates
„Nõrgim lüli“ ja jäi seal viimase kahe finalisti
hulka ehk siis teiseks. Ja alles kolmas katse tõi
1. koha. Küsimusele, mis edasi, vastas Rene, et
kõigepealt on vaja ringi sõita ja kulutada ära
1000 liitrit kütust, mis saate võit kaasa tõi, ja
siis vaatab, mis edasi saab.
Kiiklas lõppes killumeistriga kohtumise
õhtu mõttevahetusega muuta reedeõhtused
naljaõhtud traditsiooniliseks ja moodustada
naljaklubi. Oli see lihtsalt lõbus mõttekild või
midagi rohkemat, näitab aeg.
Kui nüüd keegi soovib, et killumeister ka
tema kodukanti külastaks ja oma lugusid pajataks, siis võib helistada numbril 5858 0195.
Kui tahta lisaks ka muusikalist külakosti, tuleb
kaasa duo Kirsid Tordil.

Ida-Virumaa meistrivõistlused öises
orienteerumises toimusid Mäetagusel
7. oktoobril selgitati Ida-Virumaa meistrid öises orienteerumises
kaheksas võistlusklassis. M21 võitis ülekaalukalt Tiit Pekk, N21 Jonne
Rooma, M40 samuti ülekaalukalt Andrei Semenkov, N40 Daisy Kroon,
M55 Vladimir Sidorov, N55 Olga Jakovleva, N16 Jolan Aas ja M16
Artur Tšužas.

www.alutagusesport.ee

I Alutaguse lahtised
meistrivõistlused
ujumises
Mäetaguse mõisahotelli ujulas toimusid
12.10.2021 I Alutaguse lahtised meistrivõistlused 50 m vabatehnikas. Naistest oli kiireim
Jelizaveta Žitkova ajaga 40,51 ja meestest
Sergei Hodõrev ajaga 30,42.
T2009+
Jelizaveta Žitkova (2010) – 40,51
Olivia-Aleksandra Romanenko (2012) – 44,88
P2009+
Nikita Skolozhabskyy (2010) – 37,84
Andrias Rääsk (2010) – 46,21
Marten Nurgamaa (2010) – 53,57
Artom Kluškov (2012) – 1.01,51
Kenneth Kimmel (2010) – 1.05,74
P2004-2008
Joonas Nurgamaa (2007) – 46,20
N1984-2003
Anna Romanenko (1985) – 56,73
Ele Luuk (1985) – 1.09,50
M1984-2003
Kristjan Roosvald (1986) – 42,86
NVI 1969-1983
Signe Asper (1977) – 1.27,03
MVI 1969-1983
Oleksandr Skolozhabskyy (1975) – 50,10
NVII -1968
Daisy Kroon (1967) – 1.11,14
Kaja Jõemets (1965) – 1.26,25
MVII -1968
Sergei Hodõrev (1968) – 30,42
Dmitri Aleksejev (1967) – 36,05
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MARCUS KURVITS
MIRON MARKOV

Õnnitleme
sünnipäevalapsi

HELVI KRIISK
HILJA KARP
ÕILME LAMPE
MIHHAIL TVERSKOI
MEIDA PRODEL
KLAVDIA GRUDKINA
JEKATERINA IVANOVA
ELLE MÄNNI
GALINA ZABALUEVA
STANISLAVA VASILIEVA
LAINE LAANEMETS
VOLDEMAR TSERNANT
GALINA SILLAOTS
GEORGIY CHMIRUK
NADEZHDA SUSHKOVA
LIDIA BERTRAM
LINDA ALLIKMAA
VALENTINA KHRUSTALEVA
JEVGENI ŽOHHOV
GALINA ŠKARINA
HEITI ALT
VALENTIN SOBAKIN
RAISSA BONDAREVA
HELJU LIIVA
GALINA VOHMJANINA
DMITRI BELJAJEV
ANNA BELKINA
TAMARA SAFRONOVA
MAIDO JÄGER
VALENTINA NAZAROVICH
ÜLLE NIPSUST
AILI VALTER
RUTH JERMOŠKINA
HULDA SOOTALU
NIKOLAI MAKSIMOV
VLADIMIR DERBUK
ANNE FERSCHEL

PEORUUM

92
90
90
88
87
87
86
86
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
82
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70

meeldejäävate sündmuste
tähistamiseks
KAUKSI RANNAHOONES
VAATEGA PEIPSILE
Küsi pakkumist!
info@alutagusemaa.ee
Tel +372 5306 8680
FB/kauksirannahoone

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
• 28. oktoober kell 16.00
Iisaku raamatukogus
HUVITAVATE KOHTUMISTE KLUBI.
Külas ERRi Virumaa korrespondent,
harrastusnäitleja ja killumeister
Rene Kundla

• 21. novembril kell 12-18
Kiikla rahvamaja väikeses saalis
TEKSTI KIRJUTAMISE MÕTTETALGUD
Juhendab Urmas Lennuk
Info ja registreerimine kuni
31. oktoobrini tel 5190 2091

• 29. oktoober kell 19
Mäetaguse rahvamajas
HOOAJA AVALÖÖK:
APELSIN, külalisesineja Freddy Tomingas
Õhtujuht Raul Räitsak
Pilet eelmüügist 10€, kohapeal 15€
Laua katab iga piduline ise
Info ja laudade broneerimine:
huvikeskus@alutagusevald.ee
tel 336 6963

• 21. novembril kell 12
Iisaku rahvamajas MÄLUMÄNG

• 2. novembril kell 19
Mäetaguse viinaaidas
HINGEDEPÄEVA KONTSERT:
KRISTJAN ÜKSKÜLA
Kell 18 avatud Tagavälja kohvik
Pilet 6 €
• 4. novembril kell 18
Iisaku rahvamajas
MF ÖÖLAPSED (noortekomöödia)
Pilet 5/4 €

K U U LU T U S E D
Ostan maja või vana talukoha paksu
metsa sees. Ligipääs pole oluline. Hind
kuni 200 000. Peeter tel 514 3205
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllu
maad. info@est-land.ee.
Tel 50 45 215, 51 45 215

• 5. novembril kell 19
Iisaku rahvamajas MÄLUMÄNG
• 11. novembril kell 19
Iisaku rahvamajas
VANA BASKINI TEATRI KÜLALISETENDUS
„LUMEROOS“
Piletid hinnaga 22/19 € müügil Iisaku
rahvamajas ja Piletimaailmas.

• 10. detsembril kell 19
Kiikla rahvamajas
MUINASJUTUKÜLA JÕULULOOD JA
PAJATUSED. Akustiline duo Liana Zeigo &
Ragnar Häide.
Pilet 2 €

• 18. novembril kell 18
Mäetaguse rahvamajas
MÄETAGUSE MÄLUMÄNGUTURNIIRI
19. hooaja II voor
Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad.
Võistkondadel palume registreerida
hiljemalt 17. novembriks tel 336 6963 või
huvikeskus@alutagusevald.ee

• Jõulumemmemaa Kiikla rahvamajas
tuleb taas 1.-19. detsember.
Jälgige reklaami!

• 12. novembril kell 12
Mäetaguse rahvamajas
VIRVE OSILA LOOMINGUPÄEV
VALENTINA KULPAS
IMMI KARP
MATI SORK
VENJAMIN TSÕGANOV
VIRVE LIIVRAND
LAINE LASS

TEADAANNE
Valla lehe toimetus on viimaste kuude jooksul saanud teateid selle kohta, et
leht ei ole mitmetesse postkastidesse jõudnud või on neid sinna pistetud mitu
tükki korraga. Palume kõikidest kättetoimetamise probleemidest teada anda
valla lehe toimetusele toimetus@alutagusevald.ee; 58856282 või huvikeskuse
juhatajale huvikeskus@alutagusevald.ee, 58859979.

• 4. detsembril kell 18
Mäetaguse mõisas
JÕULUKONTSERT „JÕULUD MÕISAS“
solist Maria Listra ja barokkansambel
Corelli Consort.
Pilet 10/12 €
• 5. detsembril
Kiikla rahvamaja käsitöötoas
AJALOOLISE KOSTÜÜMI ÕPITUBA
Juhendab Jana Wolke
Info ja registreerimine kuni 5. novembrini
tel 5190 2091

• 18. novembril kell 18
Mäetaguse mõisas
IDA-VIRU INVESTEERIB – Mirjam Hunt &
Sander Pikkel: Kuidas kasvatada lapsest
investorit ja ettevõtjat. Pilet eelmüügist
Fientast 12 €, kohapeal 17 €

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

• 26. novembril kell 19
Kiikla rahvamaja väikeses saalis
ELEKTRIKIRIK 21 esitleb:
helilised mõtisklused ja meditatsioonid –
TOPELT HALO:
Tarmo Linnas & Miss Meditata
Pilet 2 €

NÄITUSED
• Oktoober–november 2021
Irina Baleva-Stüf näitus Mäetaguse
rahvamaja triibukoridoris
• 11. oktoober – 30. november
maalinäitus „Üks pere – üks hobi“
Iisaku raamatukogu trepigaleriis.
• November–detsember 2021
Käsitööesemete näitus-müük Iisaku
raamatukogus
• Oktoober–detsember 2021
Maiga Parksepa näputööde näitus
Kurtna raamatukogu-seltsimajas

Sisesündmustel on vajalik kõikidel täisealistel esitada COVID tõend (vaktsineerimiskuuri tõendav
vaktsiinipass või viimase kuue kuu jooskul COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend)
koos isikut tõendava dokumendiga.
Seoses COVID-19 viiruse levikuga riigis on võimalikud muutused kultuurikalendris,
palun jälgida reklaame!
Täpsem info Alutaguse Huvikeskuse kodulehel www.alutagusehuvikeskus.ee või
Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus tel 336 6963 / 5885 9979, huvikeskus@alutagusevald.ee
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