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Mäetaguse võõrustas
maailmameistrivõistluseid
Rein Rotmeister
Eesti Discgolfi Liidu president
Võistkondlikud Maailmameistrivõistlused
2019 toimusid Alutaguse vallas, Mäetaguse
discgolfipargis 21.-24. augustil.
Üks 18-kuuline tsükkel on läbi saanud.
Jah, just nii palju võtab aega, et viia hea mõte
korraldamisest MMi piduliku lõpetamise
hetkeni. Sellesse perioodi mahuvad (alates
avaliku pakkumise väljakuulutamisest) idee
viimine mõttekaaslasteni, meeskonna moodustamine, pakkumise koostamine koos
eelarvega, vajalike toetuskirjade kogumine
(EOK, kohalik omavalitsus, meediapartner
jne), konkursi võitmine. Sealt edasi – võistluste
sümboolika väljatöötamine, lepingulised läbirääkimised discgolfi maailmaföderatsiooniga
(WFDF) ning siis lõputud Skype-koosolekud
erinevate välismaa ametnikega ja palju-palju
muud huvitavat ja ebahuvitavat. Ning muidugi
pidev tõestamine – ME SAAME HAKKAMA.
Ning hakkama me saime, WFDF World Team
Championships 2019 on ajalugu. Me võõrustasime 16 riiki ja muidugi olime esindatud ka
ise. Kohal olid WFDFi kõrged ametnikud eesotsas president Robert „Nob“ Rauch’ga. Saime
ürituse korraldusele väga kõrge hinnangu
ning see ei ole sõnakõlks. Me üllatasime oma
väliskolleege ja külalisi hea organiseeritusega
ning ladusa võistluse korraldamisega. Timo
Juursalu viis oma meeskonnaga endale omaselt
võistlused laitmatult läbi. Eesti Discgolfi Liidu
meeskond Timo vedamisel ning Merje, Raineri
ja Jako abiga sai hästi hakkama. Lisaks veel
tagatoa võlurid Maarika Raja ja Helen Mast,

kes hoidsid skooridega seonduva oma kindla
kontrolli all. Erinevalt individuaalvõistlustest
oli punktiarvestuse formaat oluliselt erinev
ning päris keeruline. Avo Sambla saatis korda
tõelise logistilise ime – Tallinnast Jõhvi ja
tagasi ning lisaks kohapealne tiimide logistiline virvarr said korraldatud ilma tõrgeteta.
Suur hulk noori vabatahtlikke, kes olid määre
selle suure mehhanismi töös hoidmisel. Ning
muidugi Ele-Riin Kullamä Golovin, kes hoidis
kogu infovoo kontrolli all. Aitäh teile kõigile,
teiega läheks luurele alati!
VÕISTLUSED
Koduseinte toel sai kodumaale jäetud medal!
Tagantjärele saame endale vaid õnne soovida ja
seda just kapteni valiku puhul. Aitäh Raimo,
Sa tegid täpselt seda, mida Sinult oodati.
Meeskond oli kui üks mees eesmärgi

nimel heitlemas ning Sa ise mängisid auga
oma koha välja. Soovime õnne äärmiselt
õnnestunud koondise valiku puhul! Maris
Perendi, Mathias Villota, Mauri Villmann,
Kristo Raik, Siim Isup, Rasmus Metsamaa,
Sven Pajus, Raimo Kimmel – te olete maailmameistrivõistluste medalistid! Koondis
kaotas kogu turniiri vältel vaid ühe matši ning
see kaotus oli maailmameistritele. Kõik koos
ja igaüks eraldi esindas Eestit parimal moel
ning teie saavutus on maksimumilähedane.
Aitäh Raimo, aitäh KOONDIS!

PARTNERID
Selline suur ettevõtmine ei saa kuidagi õnnestuda ilma meie toetajateta. Alutaguse vald on
toetanud juba pikki aastaid discgolfi edenemist
Ida-Virumaal. Ka sedakorda ei jäänud Tauno
Võhmari juhitav omavalitsus pealtvaatajaks
– suur tänu MMi toetamise eest!
Eesti Kultuurkapitalist on saanud Eesti
Discgolfi Liidu püsipartner. Juba mitmeid
kordi on Kultuurkapitali toetusel discgolfi Eestis edendatud, aitäh! Sportland ja Nike on taaskord pildis. Juba
mitmendat tiit-

livõistlust on Eesti rahvuskoondise
vorm silmapaistvaim, aitäh selle vahva
koostöö eest! Postimees Grupp – ilma
spordiala piisava kajastuseta ei ole seda
spordiala olemaski. Ei saagi olla paremat meediapartnerit kui Baltimaade
suurim meediakontsern, aitäh kajastamast meie tegemisi! Discraft toetas
vahvat võistlust imeilusate ketastega,
aitäh! VCU tootis väga kvaliteetsed ja
ilusad särgid korraldajatele, aitäh! Ning
muidugi veelkord – Alutaguse Eagle
võrdväärse partnerina nii WFDFle
kui ka EDGLle, aitäh!

19. oktoober – hõimupäev
Hõimupäev on soome-ugri rahvaste ühtehoidmise päev.
Sellega väärtustame ühist pärandit ning avaldame toetust soome-ugri rahvaste kultuurilistele püüdlustele.
1931. aastal algatatud hõimupäeva tähistatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval. Vastava otsuse tegi Soome-Ugri IV Kultuurikongress, millel osales üle 2000
delegaadi Eestist, Soomest ja Ungarist. Riiklikult hakati
hõimupäeva Eestis tähistama 2011. aastal.
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Ülevaade Alutaguse
Vallavolikogu 29. augusti
2019. a istungil otsustatust
Lia Teeväli
vallasekretäri abi
• Otsustati delegeerida seadusega kohalikule
omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele,
kohaliku omavalitsuse organile või asutusele
pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine
Alutaguse Vallavalitsusele. Alutaguse Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse
seaduse § 8 lõike 2 alusel ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on riikliku järelevalve
ülesannete täitmine.
• Otsustati võõrandada otsustuskorras üürnikule Alutaguse valla omandis olev Mäetaguse
alevikus Tamme tn 15-4 asuv 3-toaline korter
hinnaga 8000,00 eurot (160 €/m² eest, renoveeritud 2011). Alutaguse Vallavalitsusele anti
nõusolek korteriomandi võõrandamiseks notariaalse lepingu sõlmimiseks. Notariaalse lepingu
sõlmimise kulud kannab ostja.
• Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras Alutaguse valla omandis olev
hoonestatud kinnistu nr 5136608, katastriüksus
12201:001:0306, pindalaga 855 m², sihtotstarbega elamumaa. Kinnistu alghinnaks määrati
75 000,00 eurot. Alutaguse Vallavalitsusele tehti
ülesandeks korraldada kinnistu sihtotstarbe
muutmine elamumaaks ning kirjaliku enampakkumise läbiviimine.

Haridusasutused alustasid
uut õppeaastat
Kairi Soomer
abivallavanem
Kooliaasta on alanud ja vallavalitsusel on värsked
andmed meie õppeasutuste ja õppurite kohta.
Sel õppeaastal on Alutaguse vallas võimalik
õppida gümnaasiumiastmes Iisaku Gümnaasiumis, põhikooliastmes Illuka Koolis, Iisaku Gümnaasiumis ja Mäetaguse Põhikoolis. Lasteaedasid
on Alutaguse vallas kolm ja seda neljas asukohas:
Illukal, Mäetagusel, Iisakus ja Tudulinnas.
OLULISEMAD NUMBRID
MEIE ÕPPIJATE KOHTA:
Gümnaasiumiastmes õpib meil kokku 43 õpilast:
10. klassis 18 – loodussuunal 13 ja korvpallis 5;
11. klassis 15 – loodussuunal 6 ja korvpallis 9;
12. klassis 10 – loodussuunal 6 ja korvpallis 4.

Põhikooliastmes õpib meil kokku 335 õpilast:
Iisaku Gümnaasiumis 119 õpilast;
Illuka Koolis 84 õpilast;
Mäetaguse Põhikoolis 132 õpilast.
Iisaku Kunstide Koolis õpib 73 õpilast.
Lasteaedades on meil lapsi kokku 165:
Iisakus 55 (Iisakus 44/Tudulinnas 11) – 3 rühma
+1 rühm;
Illukal 37 – 3 rühma;
Mäetagusel 73 – 4 rühma.
Meie koolide esimestesse klassidesse tuli
õppima kokku 37 last: Iisakusse 6, Illukale 13 ja
Mäetagusele 18.
Meie lapsed õpivad ka väljaspool Alutaguse valda:
lasteaedades käib mujal 37 last;
põhikoolides käib mujal 106 last;
gümnaasiumides käib mujal 76 last.

Riiklikult registreeritud huvikoolides käib
mujal 67 last, klubide andmed selleks aastaks
veel täpsustuvad.
Alutaguse valla elanikest 130 omandavad hetkel
kõrgharidust ja 100 kutseharidust.
Vallavalitsuse esindajad ja volikogu esimees
käisid 2. septembril tervitamas meie valla
koole õppeaasta alguse puhul. Esimese klassi
õpilased said kingituseks nimelise sussikoti ja
maiustused. Kõik lapsed, kes on sisse kirjutatud Alutaguse valda ja asusid õppima Alutaguse
valla koolide I klassis, saavad ühekordse rahalise
toetuse 200 eurot.
Soovin vallavalitsuse nimel kõikidele õpilastele põnevat kooliaastat, õpetajatele jõudu
ja rõõmsat meelt ning lastevanematele – olge
oma laste jaoks alati olemas nii heas kui halvas
ning kuulake neid.

• Otsustati lõpetada Alutaguse valla omandis
oleva Mäetaguse alevikus Pargitaguse tn 5 kinnistu koormamine hoonestusõigusega hoonestaja kasuks hoonestusõiguse omaniku algatusel
ja seada hoonestusõigus otsustuskorras Alutaguse vallas Mäetaguse alevikus Pargitaguse tn 8
kinnistule sama hoonestaja kasuks. Pargitaguse
tn 8 kinnistu (alghind 1980,99) hoonestusõigusega koormamisel tasumise katteks lugeda
Pargitaguse tn 5 eest makstud summa 2601,00
eurot.
• Otsustati lõpetada Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Tunnistatakse kehtetuks Alajõe Vallavolikogu
25.03.2008 otsus nr 18 „Hundisaare kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine“ ja
30.09.2008 otsus nr 60 „Hundisaare kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine“.
• Otsustati kehtestada Alutaguse valla Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Silla
tee 38 maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks 100% elamumaaks ning määrata
krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kokku kuni 260 m2.
• Otsustati tunnistada Alajõe Vallavolikogu
1. novembri 2007 otsusega nr 96 kehtestatud
Aia I kinnistu detailplaneering kehtetuks hoonestusalade asukohtade osas. Hoonestusala
suurendamise ja muutmise vajadus tervel planeeringualal tuleneb sellest, et osadel kruntidel
on hoonestusala sama suur või väiksem lubatud
maksimaalsest ehitusalusest pindalast. Hoonestusalad on määratud ebamõistlikult väikesele
alale. Aia I kinnistu detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine hoonestusalade asukohtade osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima
jäävas osas. Peale detailplaneeringu osaliselt
kehtetuks tunnistamist jäävad ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitustingimused
kehtima.
• Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 30.
mai 2019 otsusega nr 190 kehtestatud Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu. Finantsteenistuse koosseisust jäetakse välja raamatupidaja töökoht
alates 01.09.2019. a, ametiasutuse koosseisust
ja vallavanema otsealluvusest jäetakse välja
andmekaitsespetsialisti ametikoht ning majandus- ja arenguteenistuse koosseisu lülitatakse
vallavara- ja andmekaitsespetsialisti ametikoht
alates 01.09.2019. a.

Avaaktused Alutaguse valla koolides.

Mäetaguse Lasteaias Tõruke hakkab
sõitma innovatsioonirong
Eestit tuntakse välismaal digitaalse võlumaana,
kus kasvavad üles helgete ajudega leiutajad. Mäetaguse Lasteaed Tõruke annab Eesti eduloosse
oma panuse progerongi päeva kaudu.
17. septembril kogunesid Mäetaguse Lasteaeda Tõruke mitmed haridusinnovatsiooni huvilised, kes tutvusid progerongi päeval uue LEGO
Education Coding Express komplektiga – programmeerimise ABC-d õpetava raudteekomplektiga, mis on mõeldud eelkõige 2-5aastastele lastele. Programmeerimine on uus kirjaoskus, mille
arendamisega tuleks alustada juba varakult. See
võimaldab lastel õppida disainima, looma ja väljendama ennast läbi digitehnoloogiate.
Coding Expressi komplekti tuumaks on
LEGO DUPLO klotsid ning mootori ja värvianduriga progerong. Kui lapsed ehitavad väikestes
tiimides valmis rongi ja rongiraja, äratavad nad
kaadervärgi ellu eri värvides aktiivklotsidega.
Need aitavad lülitada sisse ja välja näiteks rongi
tulesid ning muudavad rongi suunda. Kuid enne
ehitustööga pihta hakkamist peavad lapsed mõtlema - mida peaks rong tegema esmajärgus? Täpselt nii nagu programmeerija mõtleb enne tööga
alustamist välja, kuidas programm peaks käituma
ja mis funktsiooni täpsemalt täitma.

Mäetaguse lasteaia õpetajad läbisid maikuus Coding Express koolituse ja õpetajatel on
komplekti kasutamisel juba mõningane kogemus.
„Õpetajatele meeldis enim Coding Express juures
asjaolu, et seda on lihtne kasutada ning pärast lühikest juhendamist oskavad ka tehnoloogiakauged
õpetajad progerongiga toimetada ja lapsi juhendada,“ ütles lasteaia direktor Siiri Pakkas.
Meeskonnamängu käigus õpivad lapsed koostöö olulisust ja robootika põhimõtteid – näiteks
seda, kui oluline on lihtne tsükkel. Lisaks aitab
suurte klotsidega mängimine arendada lapse
motoorikat ja õpivõimet. LEGO Education

Coding Express toimibki põhimõttel, et mängimine peaks olema õppimine.
Arendavate mänguasjade maaletooja Insplay
tegevjuht Andres Sirel usub, et Coding Express
sobib igasse lasteaeda, kus väärtustatakse STEAM
ehk lõimitud tulevikuoskustele keskenduvat õpet.
„Progerong loob silla praktiliste teadmiste ja mängulise õppimise vahel,“ ütles ta. „Tänu komplekti
eesti- ja venekeelsele põhjalikule õpetajajuhendile
on lasteaedadel mugav programmeeritav rong igapäevases õppetöös kasutusele võtta,“ lisas Sirel.
Vaata lisainfot:
www.insplay.eu/coding-express
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Vabaduse Tammepärja aumärgi kavalerid 2019
Kalvi Kivimäe
KL Avinurme malevkonna
KL Iisaku rühma rühmapealik

Robert Nagel Alutaguse Vabadusvõitlejate mälestusmärgi taustal. Foto Pille Nagel

Nagu me teame, püstitati 2018. a Iisakusse Alutaguse Vabadusvõitlejate mälestusmärk, mille teostamise algatas Robert Nagel. Tollal, kui praeguse
Alutaguse valla territooriumil paiknes viis väikest
omavalitsust, ei leidnud mõned neist rahalisi
vahendeid mälestusmärgi püstitamise toetuseks.
Kuid Robert Nagel oli järjepidev ja suutis veenda
paljusid asjasse uskujaid õlga alla panema. Tänu
toetajatele sai tegu tehtud. Nüüd paikneb kaunis
omanäoline mälestusmärk Iisaku mändide all.
Selline saavutus ei jäänud märkamata Vabariigi
Valitsusel.
Justiitsminister Raivo Aeg, kelle haldusalas on
Vabaduse Tammepärja aumärgi annetamine, tuletas
oma kõnes meelde, et mõelgem täna ja alati kõigile
neile, kelle viimne puhkepaik on võõral külmal maal
nimetus hauas; kõigile neile, kes on arreteeritud ja
teadmata kadunud; kõigile neile, kes võõrvõimude
poolt mobiliseeriti ja surma saadeti; kõigile neile,
kelle hauaplatsigi me ei tea ega suuda leida. Eesti
rahvas on uhke selle üle, millega te olete hakkama
saanud! Te olete kangelased! Ja meie ühine kohus
on teha kõik selleks, et eesti rahvas oma kangelasi
ei unustaks; meie lapsed ja lapselapsed teaksid,
millist hinda on vanemad maksnud vabaduse eest,

mis praegu tundub nii enesestmõistetav. Hinnakem
ja armastagem oma riiki ja kaitskem seda kõikjal!
Ja nii juhtuski, et 30. augustil 2019. a tunnustas
justiitsminister Raivo Aeg Vabaduse Tammepärja
aumärgiga juba teist aastat inimesi, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva ajaloo mälestiste
hoidmisel ja edasiandmisel, vabadusvõitluses ja
relvastatud ning relvastamata vastupanemisel.
Märkimisväärne on see, et Alutaguselt pälvisid justiitsministri tunnustuse kaks meie valla auväärset
kodanikku. Robert Nagel pälvis Vabaduse Tammepärja aumärgi aktiivse kaitseliitlase ning eestluse
hoidjana, kelle eestvedamisel avati Iisakus Eesti
ja Kaitseliidu 100. aastapäeva auks mälestusmärk
meenutamaks Alutaguse valla maadel sõjas langenud kaasmaalasi. Ta tegutseb aktiivselt noorsoo
isamaalise kasvatusega ning kogub vanade sõjameeste ja metsavendade mälestusi, kaardistab
punkrite asukohti.
Teine Vabaduse Tammepärja kavaler on Einar
Juuse Pagarilt. Einar Juuse on kauane Kaitseliidu
liige ja endine Jõhvi malevkonna pealik ning Eesti
vabadusvõitlejate Ida-Virumaa ühenduse juhatuse
liige. Ühtlasi korraldab ta Ida-Virumaal isamaalisi
sündmusi ja represseeritute mälestuspäevi, osaleb noorsoo isamaalises kasvatamises ning kogub
samuti vanu sõja- ja metsavendluse mälestusi.
Suur tänu teile, Vabaduse Tammepärja aumärgi
saajad, vabatahtlikult tehtud töö eest!

Illuka Kool tähistas 98. sünnipäeva
Illuka mõisakooli kodulooraamatu esitlusega

20. septembril esitleti Illuka mõisa
saalis mõisakooli koduloo tööraamatut „Illuka mõis – ammendamatu inspiratsiooniallikas”, mille
eesmärk on laiendada Illuka laste,
lapsevanemate ja teiste kogukonna
inimeste teadlikkust Illuka mõisast
läbi uue ja põneva lähenemise.
Tööraamat ärgitab mõisaarhitektuuri uurima ning lugejal on
võimalik panna ise kokku mõisa
makett koos inimeste ja loomadega. Raamatust leiab Illuka mõisaga seotud lugusid nii kaugetest
kui ka tänapäevastest aegadest.
Illuka mõis on tihedalt seotud
ümbritseva loodusega – murakad,
seedrid ja kõrvukrätsud on siin igapäevasteks kaaslasteks. Aastakümnetega sissesõidetud suusarajad
on endiselt kasutuses. Illuka mõis
kui ammendamatu inspiratsiooniallikas annab ideid värvimiseks,
joonestamiseks, joonistamiseks ja
meisterdamiseks.
Tööraamatu „Illuka mõis –
ammendamatu inspiratsiooniallikas” põhiautorid on Gled-Airiin
Saarso, Tiia Pälllo ning Ene Raudar.

Direktor Anneli Bogens: „Illuka
Kooli õppekavas on alates 2018.
aastast kodulugu, mille keskmes
on Illuka mõisa arhitektuur, eluolu ning kultuuri- ja hariduslugu.
Mõte koostada õppeainet toetav
tööraamat, sai alguse, kui õppematerjali otsides silmati Vodja,
Laupa ja Vääna mõisakooli sarnast
töövihikut. Soovisime luua samalaadse õppematerjali, mis aitaks
õpetajatel ja õpilastel väärtustada
meie õppekeskkonna eripära, kasutades mõisakeskkonda õppematerjalina eri ainetes ja ainetevahelises
lõimingus.“
Varem samast sarjast ilmunud Vääna, Laupa ja Vodja mõisa
lugude autor Gled-Airiin Saarso:
„Illuka mõisakool on Eestis neljas,
mis võib uhkustada oma töövihikuga, kust saab põnevaid teadmisi
mõisa ajaloo kohta. Töövihiku abil
on võimalus uurida ning fotode ja
abijoonte järgi joonistada mõisa
peahoone osi, tutvuda mõisa
arhitektuuri detailidega, olla nagu
restauraator, lõpetada seina- ja
laemaalingud ning ise kokku panna

mõisa makett koos inimeste ja loomadega.“ Ta kiitis, et tööraamatu
kujundamine tekitas koostajate
vahel tõelise sünergia – ühest ideest
kasvas teine. Nii sai raamatusse lisatud suusatamise ja murakateema,
näited gooti kirjast ning 1880. aaastal kehtinud tsaari rahatähtedest.
Anneli Bogens lisas: „Tööraamatul „Illuka mõis – ammendatmatu inspiratsiooniallikas” on
suurem sisu, kui ainult meie õpilastele koodulooliste teadmiste
pakkumine. Oma piirkonna kultuuripärandi hoidja ja identiteedi
kandjana on mõisakooli roll seda
suurem, et kool on ka kohaliku kultuuri- ja külastuskeskusena avatud
kõigile.“
Illuka mõisakooli tööraamatu
kirjastamist toetas Alutaguse
Vallav alitsus, Kohaliku Oma
algatuse Programm ning MTÜ
Kultuurikamber.
„Illuka mõis – ammendamatu
inspiratsiooniallikas“ saab soetada
Illuka Kooli kantseleist ning lähiajal ka Apollo ja Rahva Raamatu
kauplustest.

Illuka kooli 98. sünnipäevahommik. Foto Margit Kurvits
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SAHARGU KÜLA 155
Kurtna
noortekeskuse
Nublu.

Puhatu VIII külapäev
Liset Vähk
17. augustil toimus VIII Puhatu külapäev. Nagu traditsiooniks ikka,
algas päev lipu heiskamisega. Seejärel sai sõna külavanem Kaja. Peale
Kaja sõnavõttu algasid erinevad esinemised. Meid olid tulnud rõõmustama oma imeliste lauluhäälte ja tantsudega Kurtna Noortekeskuse
noored Mirjami juhendamisel. Kohale tuli ka kõigi armastatud Nublu,
kes esines oma praeguse suurima hittlooga „Für Oksana”. Kõhutants,
mustlastantsud ja memmede „Kolmas noorus” hoogsad rütmid tõid
palju elevust päeva. Oma küla noored ja Valve esitasid luuletusi. Näitusteks olid välja pandud vanad rahad, petrooleumilambid, õllekapad, lukud, Uus Testament (1880. a), eestiaegne Eesti teede kaart
ning Ene helkurikogu ja külmkapimagnetid. Vaatamiseks oli toodud
küülik oma poegadega. Nagu iga aasta tavaks, oli ka loterii, kus iga
pilet võitis. Tänavu osutus väga populaarseks õhupüssist laskmine.
Jala pani tatsuma ansambel „Mesikäpp” Avinurmest. Käsitöönurgas
tegutses Annika ja fotonurgas toimetas Andre. Lisaks võtsid sõna veel
ka endine Sootaguse küla elanik Vello Veit ja praegune Puhatu küla
elanik Rosalia Ilmjärv.
Külapäev oli igati tore ja huvitav. Aitäh kõikidele esinejatele, abilistele ning muidugi suured tänud kõikidele külalistele! Järgmine aasta
jälle!

Rulaatoriga ilma avastamas
Zinaida Pikhoff
Augusti 28. päeval toimus Alutaguse valla puuetega inimestele koos
abistajatega meeldejääv sõit Maarjamäe lossi pargis asuvasse Eesti
Filmimuuseumi ja 2018. aastal valminud Eesti kommunismiohvrite
memoriaali.
Ilm oli ilus, seltskond sõbralik, abivalmis ja mõistev. Enamikule
meist oli selle paiga külastamine esmakordne ja jäime nähtuga väga
rahule. Suur tänu memoriaali loojatele. Ometi on ka minul koht, kuhu
oma isale, kellega mu viimane kohtumine oli 1941. aastal 7 kuu vanusena, lill viia. Täname vallavalitsust ja väga abivalmis bussijuht Kermot.
Järgmisel aastal on plaanis tutvuda Põlvamaa vaatamisväärsustega. Nii
et pange vaim valmis!

Fotod: Hille Karp

Sirje Tarakanova
MTÜ Sahargu Külaselts
Oleme väikeküla, Tudulinna kandi üks nooremaid, kuid oma suurte soovide
ja traditsioonidega. 17. augustil toimus meil juba neljas külapäev (esimene
2004. aastal) ja küla 155. aastapäeva tähistamine. Seekord saime kokku
Kõrgemäe talu õuemurul, kus meid võttis vastu Eve ja Alar Palmi pere.
Ilm oli ilus, Sahargu kohal paistis päike terve päeva. Kokkutulnuid oli
üle 60. Tore oli näha noori, kelle lapsepõlv möödus vanavanemate juures
ja kes nüüd tulid juba oma peredega.
Pidu algas nagu alati lipu heiskamisega. Meid oli tulnud tervitama
ka Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar. Peeti pidukõnesid, meenutati ajalugu, kinnitati keha piknikukorvidest. Laekvere lõõtsamehe Ants
Habakuke pillilugude saatel said „külanoored“ tantsu lüüa.
Lõbus ja huvitav oli mnemoturniir, toimus loterii, kus võitudeks
kohalik talutoodang – küüslaugud, kanamunad, keedised, porgandid,
saunavihad. Üles oli seatud näitus vanadest talutööriistadest. Mõnedki
asjad prooviti kohe ära, näiteks margapuuga kartuli kaalumine ja kahemehesaega võistusaagimine aja peale. Laine ja Madis Rohi poolt korraldatud
mängudega lustisid lapsed.
Külapäev läks igati korda ja on oodatud sündmuseks praegustele ja
endistele elanikele. Oleme tänulikud oma asjalikule külavanemale Aare
Karbile ja tema abikaasa Hillele, kes seisid hea selle eest, et külapäev
peetud saaks.
Suur tänu Alutaguse vallale, kes külapäeva läbiviimist toetas. Suur
tänu kõigile, kes kohale tulid!

Kirik keset küla – juba 80 aastat!

Piiskop Tiit Salumäe kogudust õnnistamas. Fotod Helbe Sillaste

Helbe Sillaste
EELK Tudulinna Rahu kogudus juhatuse liige
Tudulinna linnamäe kõrgeimat punkti ehib kaunis maakividest
ehitatud kirik. Maamärk, teede ristumiskoht ja kaunis ehitis,
mille tornikiir sirutub taeva poole.
25. augustil tähistas EELK Tudulinna Rahu kogudus piduliku
tänujumalateenistusega uue kirikuhoone valmimise 80. aastapäeva. Tänujumalateenistust oli õnnistamas piiskop Tiit Salumäe. Jumalateenistusel osalesid ka leerilapsed, Soome Jyväskylä
koguduse liikmed Korpilahti linnaosakogudusest, kellega seob

Jyväskylä koguduse ühise
kogudusetöö juhataja Tuomas Palola.

meid ligi veerandsajandi pikkune sõprussuhe. Missale lisas oma
panuse Jyväskylä koguduse ühise koguduse töö juhataja Tuomas
Palola. Muusikalist osa täiendas Avinurme puhkpilliorkester.
Täname Alutaguse valda, kes on meid kenasti oma tiiva alla
tõmmanud ja materiaalselt toetanud. Ürituse läbiviimiseks ja
kaugete külaliste vastuvõtuks sai kogudus toetust kohaliku omaalgatuse programmist.
Tagasi argiste toimetuste juurde jõudes soovime, et kohalik
kogudus kasvaks ka tegelikult, et inimesed leiaks taas tee oma
esiisade poolt ühiste jõupingutuste najal kerkinud kaunisse hoonesse eesmärgil, milleks see on rajatud.
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Noorte reisiblogi:
Erasmus+ projekt Belgias
No kui kõik ausalt ära rääkida, siis käisime augusti lõpus 2019 kaheksakesi
minibussiga maailma avastamas – ikkagi seitse riiki (Eesti, Läti, Leedu,
Poola, Saksamaa, Holland, Belgia) sai läbitud. Meie sihtpunktiks oli Belgia linnake Beersel (või mis ta nimi nüüd oligi?) Brüsseli külje all. Need
seitse riiki ei jäänud ainsamaks, sest Erasmus+ programmi noortevahetuse
projektis „To be or not to be – bullied?” osalesid kuue riigi esindajad:
meie, st Eesti ning Poola, Saksamaa, Belgia, Küprose ja Sloveenia noored.
Seega laienes meie maailm veel kahe riigi võrra. Ja tahame tagasi, rohkem
kogemusi, uusi sõpru, teadmisi, mänge ja eriti tõmbavad meid hetkel
Sloveenia, Poola ja … !!!

Fotod Signe Roost

Peipsi toit täidab kõhtu
ja toidab meeli
Signe Roost
toimetaja
Peipsi Toidu Tänav lookles Alutagusel
üle valla, mitte ainult vahetult Peipsi
järve ääres. Kokku 53 pop-up restorani
avasid 24. ja 25. augustil uksed, et pakkuda parimaid maitseid, mis Peipsimaad
iseloomustavad. Neist 11 toidukohta meelitasid rahvast Alutaguse maile. Sööjaid
jagus igale poole, sest erinevalt eelmise
aasta lausvihmast paitas toidusõpru mõlemal päeval päike ning puhus soe tuuleke.
Mullu kogu ilu ja valu omal nahal restoranipidajana ise järele proovinud, otsustasime tänavu oma meeskonnaga vaheaasta võtta ja minna teistesse kohtadesse
kogemusi korjama. Esimese aasta edasiarendusena olid menüüd korraldajate
palvel juba varakult kokku pandud ja isu
tekitamiseks sündmuse Facebooki lehele
üles laetud. Kala, sibul, seened, köögivili –
kõik aus Peipsi kaup ning sajas erinevas
maitsekoosluses taldrikutele sätitud.

Esimese päeva hommikul sõitsime
aegsasti Alatskivile, et sealt siis ülespoole
liikuda, ja teise päeva pühendasime Alutagusele. Elamusi saime seinast seina, mis
ühe nii mastaapse ettevõtmise juures loomulik. Tore, et paljud kohad olid mõelnud võimalusele hõrgutisi kaasa pakkida.
Silmadega sööks ju lõputult, aga kusagil
tuleb igaühel piir ette. Oli väga lihtsaid ja
samas stiilseid kohti, aga ka tavalise kodukohviku formaadi pakkujaid. Mõiste restoran saab väga laiaks tõmmata ning juba
väheste elementidega äge efekt tekitada.
Silma jäid vinüüle keerutav noormees,
pitslinad, tajutava ajalooga portselannõud, floksiõis vaasis, vaibad põrandal,
padjad sohval. Restoranliku atmosfääri
loomisele aitas mitmel pool kaasa jookide (ja klaaside) valik. Kodune kihisev
limonaad uhkes pokaalis järvevee loksumise heli saatel oli ka vabas õhus tuhat
korda restoran. Mõtlema panigi plastiku
kasutamise rohkus. Retrokahvel vanaema
köögisahtlist pälvis meie tänu ja kiituse
nii mõneski kohas.

Head toitu pakuti ohtralt. Kes käis, see
saab igaüks ise toidukriitik olla. Meile tundus, et inimesed olid avatud, sõbralikud ja
kannatliku meelega, sest sellise rahvaste
rände puhul on ooteaeg paratamatu. Restoranis nii käibki. Minu lemmikuteks said
värskelt soolatud köögiviljade buffet-laud
Vaiklas ning kodune rabarberijäätis meekärje tüki ja suhkrustatud põdrasamblaga
vahvlikausis Lohusuus.
Üks on kindel – III Peipsi Toidu
Tänav saab toimuma 22.–23. augustil
2020 ikka Vasknarvast Saaboldani. Ees
ootavad pikad sügis- ja talveõhtud on just
sobivad oma pere või sõpruskonnaga kokkamiseks ja mõtete kogumiseks. Kaasa
lüüa on äge! On jah palju tööd, aga rahulolutunne sadadest rõõmsatest külastajatest toidab terve aasta. Meil on Alutagusel
veel hulk avastamata kohti, kuhu hea toidu
ja mõnusa atmosfääriga uut ja põnevat
luua. Jõudu ja inspiratsiooni ka kõigile
neile, kes kahel esimesel aastal juba kaasa
lõid! Kohtume taas aasta pärast augustis
ja ikka Peipsi Toidu Tänaval!

PÕHJUSED, MIKS OLI TORE OSALEDA
• Ujumine Põhjameres – mõnusalt jahutav. Hea võimalus avastada, et
teiste riikide noored on samasugused – kaks kätt, jalga, silma, kõrva, nina
ja suu, mängime ning mürame ühtemoodi vees ja väljas.
• Brüsselis – julgus suhelda ning teha intervjuusid võhivõõraste inimestega,
harjutada orienteerumist, märgata ja näha erisusi ja sarnasusi. Saada teada,
et igas linnas on eestlasi ja Brüsselis tegutsesid teiste noorteprojektide
grupid samuti!
• Hiiglaslikud vanad kirikud, vitraažid, meisterlikud freskod, maalid,
vaibad, puunikerdused, kujud kivist ja puidust, jne. Väärikalt käituvad
inimesed vaikselt liikumas – kõike seda imetlemas ning ammutamas ja
salvestamas.
• Rühmatööd (luule, laul, kunst, seadused – ikka kiusamise teema teadvustamine), mille sisu lõime ise ja vastutasime selle eest ise.
• Meie ise.
• Bussisõit.
• Uued, võõra keelega inimesed.
• Enese proovile panek.
• Milline äge noortekeskus!
Aila: Ma armastan seda seltskonda, kes seal oli! Toredad, huvitavad,
erineva taustaga, eriti Belgia noored (afgaanid). Töötoad olid põneva
ülesehitusega, saime kõik ise teha! Söök oli väga-väga hea!
Artur: Minu jaoks oli see mõnus puhkus. Aga tore oli ka see, et sai uute
sõpradega tuttavaks. Laager võiks kesta kauem ja olla veel lõbusam.
Elisaveta: Meeldis projekti tõsine teema, mis tõstatas üles kiusamise teema.
Projekti käigus sain jagada nii enda mõtteid, kui sain uut infot, astusin oma
hirmudele vastu ja neist üle ning õppisin palju uut mitte ainult projekti
teema kohta, vaid ka enda jaoks.
Evelina: Minu jaoks oli see spontaanne reis, kuid väga edukas. Selle projekti ajal ma õppisin ennast paremini tundma, analüüsima tegevusi ning
oma arvamust väljendama. Ma olen väga õnnelik, et sain tuttavaks kõigi
nende inimestega, kes olid projektis ja samuti olen väga tänulik, et tänapäeva noortel on võimalus reisida ja teiste riikide noortega koos olla. Oli
väga tore ja samal ajal hirmus oma mugavustsoonist väljuda ning teises
keeles võõraste inimestega rääkida ja ühes meeskonnas töötada, kuigi see
oli äge kogemus. Meil vedas, et meie juhendajad on väga toredad inimesed,
kellega saab vestelda, küsida nõu, naerda ja toredalt oma vaba aega veeta.
Nad suunasid meid vajadusel ja olid meile alati toeks. Projekti tõsise teemaga "kiusamine" saime me ilusasti hakkama. Minu jaoks oli see projekt
väga kasulik ning ma hea meelega osaleksin sellistes projektides veel.
Jekaterina: Minu jaoks oli see projekt tähtis, kuna sain seal arendada oma
inglise keelt. Ma sain tutvuda inimestega. Kõige rohkem meeldis mulle,
kui meie rühm esitas laulu. Oli mõnus nautida juhendajate reaktsioone.
Projekti lõpuks olime juba kõik avatumad, me julgesime üksteisega rääkida. Isegi kui ma ei osanud midagi öelda, ma üritasin näidata kehakeeles.
Väga kurb oli viimasel õhtul kui palusin kirjutada enda särgi peale osalejate
nimesid. Kahjuks ei jõudnud osa inimesi oma nimesid kirja panna. Ma
osaleksin hea meelega uuesti sellises projektis. Aitäh kõikidele kes osalesid!
German: Olen käinud sarnastes projektides ning minu üllatuseks oli see
erinev teistest. Ma veel ei tea, kuidas täpselt ja mis tegi selle minu jaoks
nii eriliseks. Kuid tean, et uued sõbrad, kellega ma kohtusin Belgias, on
sõbrad kogu eluks. Meeldiv seltskond ja uute avastuste himu tegid reisi
suurepäraseks.
Grupijuht Peeter Pau: Erasmus+ programmi poolt toetatud projekti
kaudu on erinevatest rahvustest noortel erakordne võimalus saada kokku,
arutleda päevakajalistel teemadel ning leida üheskoos võimalusi, kuidas
astuda välja (kooli, pere, lähisuhte) vägivalla vastu. Kuidas seda ennetada
varakult. Kõik saab alguse meist endist. Kas me märkame seda, mis toimub meie ümber, kas me soovime ja julgeme sekkuda sellistel juhtumitel? Need on küll sellel hetkel ainult sõnad ja küsimused meie sisemuses,
kuid projektis osalenud noored näevad nüüdseks maalima hoopis teise
pilguga – nad julgevad öelda sõna sekka, kui on vajadus, ning on igati avatumad suhtlejad. Belgias kohapeal olles nähti erinevate maade kultuuride
eripärasid ja ka sarnasusi. Saadi palju suhtluspraktikat, sest omavahel tuli
suhelda inglise keeles.
Noorsootöötaja Marika Markus: Ma nautisin head seltskonda, väiksemaid ja suuremaid väljakutseid, põnevaid paiku ning kiireid teid. Seda,
kuidas me kõik kasvasime tasa ja targu reisiseltskonnast meeskonnaks ja
igaüks omamoodi julgemaks, targemaks, avatumaks, nutikamaks suhtlejaks. Noorsootöö on imeline võimalus luua noorele koos tema endaga
platvorm iseenese avastamiseks ning rajada temale sobiv kogemuste teekond tulevikku. Tänan teid võimaluse eest osaleda ja panustada!
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Rahvamuusikute suvemosaiik
Meeli Õunap
Rahvamuusikaansambel Kimp
Sügiseks saav suvi oli meie ansambli jaoks kirev
ja sündmusterohke. Vaatame tagasi möödunud
muusikasuvele ja meenutame eredamaid hetki.
15. juunil oli meile huvitavaks kogemuseks
esineda Tallinnas Raekoja platsil toimuval festivalil „Ava lava, Tallinn!“, mis tähendas seda, et
Tallinn avas oma lava teistest Eesti paigust tulnud
muusikutele ja käsitöölistele.
25. juunil osalesime laulu-ja tantsupeo tule
teekonnal Helga ja Jaan Surva koduõuel Rajamäe
talus.
Juuli algul oli meil võimalus mängida koduse
Peipsi järve ääres ning osa saada nii Peipsi Järve
festivalist kui sadamakai avamisest Kauksi telk
laagris. Meeleolukas ja elamust pakkuv oli paadisõit järvel.
Rahvamuusik on ka looduselaps! Mis tähendab seda, et varasemalt oleme esinenud näiteks
lumises metsas jahionni katusel, üdini loomanahkadesse pugenuna (viletsama silmanägemisega
jahimehe püssi ette sattuda sellisel kujul ei tohi!),
kuid seekord olime liivarannas nii vahetus kokkupuutes veepiiriga, et jällegi oli tundmus: muusika
on osa loodusest. Täname Gert Tislerit, kes meid
esinema kutsus.

Sel sügisel Iisaku rahvamajas

Juulikuu kolmas nädalavahetus ei saa kuidagi
toimuda ilma Viljandi folgita. Sel korral saime juba
neljandat korda jagada folgimeeleolu festivali rohelisel laval. Peab ütlema, et sinna esinema pääsemiseks tuleb veidi ka pingutada ja läbida konkurss.
Esinejad valitakse muusikute saadetud salvestiste
põhjal. Kuid see kõik on siiski puhas rõõm!
Selleaastase festivali teemaks oli „Hea lugu“.
Sellest innustust saades vahetasid kontsertidel
publik ja esinejad omavahel komplimente. Nii
kõlasid sageli hüüded: „Hea bänd!“ ja „Hea publik!“. Mis võlub veel selle festivali puhul, on see, et
alati on seal lisaks eesti heale pärimusmuusikale
võimalus kogeda huvitavat muusikakultuuri kogu
laiast ilmast. Sel korral tõid kauget ja eksootilist

RÖÖVSAAK

Kujutluse võim
ehk
koomiliste
sketšide õhtu

Joe Orton

Põetaja FAY: Pärast sündsat leinaperioodi peate te kohe uuesti abielluma.
Lesk McLEAVY: Kui pikk on sünnis
leinaperiood?
Põetaja FAY: Kahest nädalast piisab
täiesti. Elu on järjest kiiremaks läinud.
Briti musta komöödia pärl. Traagiliselt hukkunud noore näitekirjaniku
Joe Ortoni (1933–1967) kuulsaim näidend. Matused ja pangarööv. Röövliks
kadunukese oma poeg! Mida teeb leinamajas märkmiku ja piibuga veevärgiametnik? Ja pöörake tähelepanu ka
põetajale – mis on saanud kõikidest
tema meestest?
Omal ajal briti ühiskonna võltsmoraali jõuliselt naeruvääristanud ja
tsensuuriga pahuksisse sattunud näitekirjaniku looming on ajatu huumor
nii siin kui seal.

hõngu näiteks hiina-mongoolia ansambel Choor,
King Ayisoba Ghanast ning tiibeti mantraravija
Drukmo Gyal Dakini. Kõik neli festivalipäeva on
sealne õhk tulvil loovust, ideid ja inspiratsiooni,
see kõik on väga lummav! Meie jaoks on Viljandi
folk saanud suve lahutamatuks osaks, ilma folgita
pole suvi täiuslik. Juba 4.-5. oktoobril ootab folgivaim pärimusmuusikasõpru tagasi Viljandisse,
pärimusmuusika lõikuspeole, kuhu ka meil on
kindel plaan minna.
Augustikuu alguses kohtusime Rapla ja
Raikküla huvikeskuse isetegevuslastega. Koos
esinesime nii Peipsi külade päeval Alajõel, kus
peaesinejaks oli ansambel Väikeste Lõõtspillide
Ühing, kui ka kontserdil Iisaku rahvamajas.

Sel aastal tähistavad Eesti improvisatsioonilise teatri trupid žanri 10.
tegutsemisaastat Eestis! Selle puhul
läheme tuurile!
Külastame rahva – ja kultuurimajasid
üle kauni Eestimaa.
1. oktoober kell 19
Iisaku rahvamajas
Taispilet 16 €,
sooduspilet 13 €
(õpilane, pensionar,
invaliid, ISIC/ ITIC kaart),
12 € (gruppidele
alates 10 inimest),
8 € (suurperede
kaardiga).
Piletid muugil
Iisaku rahvamajas
ja Piletimaailmas.

Lavastaja: Peeter Tammearu (Endla
Teater)
Tõlkija: Kalle Hein
Kunstnik: Martin Mikson
Muusikaline kujundaja: Tobias Tammearu
Osades: Raivo Trass (külalisena), Triinu Meriste (Ugala Teater),
Markus Habakukk, Jürgen Gansen, Raivo Rüütel (külalisena),
Ahto Matt
Etendus on kahes vaatuses

Millal sina viimati naersid?
“Kujutluse võim ehk koomiliste sketšide õhtu” on etendus improteatri
lühivormi mängudega – lühikesed
improviseeritud sketšid, kus näitlejad
pannakse ootamatutesse olukordadesse. Näha saab kohapeal sündivaid
kaasahaaravaid stseene, humoorikaid
tegelasi, lauluhitte jm. Etenduse kulgu
saab iga pealtvaataja ise soovi korral
suunata.
Improteatri võlu peitub ootamatustes
ja see on meelierutavalt vaimukas!
S o b i b i d e a a l s e l t k a i m p ro g a
esmatutvujale.

20. augustil, Eesti taasiseseisvuspäeval, oli kolmel bändiliikmel võimalus tervitada Mäetaguse
mõisas sportlasi, kes olid kohale sõitnud mitmetest
riikidest üle terve ilma discgolfi maailmameistrivõistlustele. Nii emotsionaalse ja toetava publikuga ei olegi me vist varem kohtunud.
Augusti lõpupäevadel kogesime koos Kiikla
Kiigelinnu tantsijatega Lätis, Madona vallas,
tõelist suvelõpusoojust. Seal oli kõik tõesti väga
soe – ilm, inimesed, meeleolu ja õhkkond. Nagu
oleksime vanade sõpradega kokku saanud, mis
nõnda vist ju oligi paljudele meie seast. Lätis osalesime kolmel kontserdil, mis olid pühendatud
Balti keti 30. aastapäevale. Aitäh Ruthile, kes meid
kaasa kutsus!
Sügisel alustatakse tavaliselt uut hooaega.
Meie puhul võib öelda, et hoog on kogu aeg sees,
suvepuhkust kui sellist pole olnud, kuid pilli mängimine sõprade seltsis ongi väga tervistav puhkus.
Uusi plaane ja mõtteid on aga ikka. Unistame
kultuurireisist Kihnu saarele, kus oleks tore kohtuda elava legendi Kihnu Virvega. Samuti on mõttes sõit Valgevenesse. Mõtteid on veelgi. Kas ja
kuidas need teoks saavad, näitab aeg. Oluline on
see, et pärimusmuusika-armastus on meie südametes ja et see tuli ei vaibuks! Täname kõiki, kelle
kutsel oleme saanud sündmuste korraldamisel
abiks olla!

Komöödia
esikus
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24. oktoobril kell 19
Iisaku rahvamajas
Improteater Impeeriumi
külalisetendus
„Kujutluse võim ehk
koomiliste sketšide õhtu“
Pilet 12 €/10 €

Nii kui vanaproua Asta maale sõidab, kasutab noor remondimees
Jaanus juhust ja tellib tema korterisse omale prostituudi. Siinkohal
võiks see delikaatne lugu lõppeda,
aga paraku otsustab sel õhtul Astat
külastada mitmeid erinevaid tegelasi alates tüütust naabrist kuni
Poola teadlaseni välja. Uks käib
kinni ja lahti kiiremas tempos, kui
keegi seda oodata oskab. Juhuse
tahtel ristuvad tõde ja väljamõeldis, kirg ja armastus. See on lihtne
29. november kell 19
komöödia lihtsate inimeste keeruIisaku rahvamajas
lisest elust. Kui meie ei tee otsuPiletid hinnaga 16 €/14 €
seid, siis teeb elu neid meie eest.
„Otsisin lavastamiseks komöödiat, mis oleks lihtne, puudutaks
inimlikke teemasid ja iga kolme repliigi tagant ajaks naerma. Ja eriti
hea, kui see oleks algupärand. Kuidas ma ka ei otsinud, tuli välja, et
millegipärast pole keegi sellist komöödiat kirjutanud. Asusin tööle.
Panin kirja kolm esimest repliiki... ja sain aru, miks sellist komöödiat
keegi kirjutanud pole. Aga siis tuli mul meelde üks naljakas lugu,
mis oli minuga kunagi juhtunud. Lisasin juurde mõningaid lõbusaid situatsioone ja tegelasi, jättes loo lihtsaks ja inimlikuks. Kas
iga kolmas repliik on naljakas? Aga eks Astuge edasi! ja vaadake
järele.”, tutvustab Erki Aule.
Autor ja lavastaja Erki Aule
Kunstnik Eveli Varik
Osades Helgi Annast, Indrek Apinis, Jaune Kimmel, Silja Miks,
Madis Mäeorg, Peeter Rästas, Tarmo Tagamets
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Läheneb Iisaku Kunstide Kooli 30. aastapäev

Elisaveta Päll
klaveriõpilane alates aastast 2012
Kas mul on seda tõesti vaja? Vist mitte, sest maailmakuulsaks pianistiks ma ju kunagi ei saa. Olen väga õnnelik, et
enne kunstide kooli astumist ma endale selliseid küsimusi
ei esitanud. Kunstide kooli astudes valisin ma pikemalt
mõtlemata oma erialaks klaveri. Ma ei tea isegi täpselt,
miks just klaver. Esimesed kolm aastat meeldis mulle väga
klaverit mängida, meeldisid isegi solfedžotunnid. Kõik
tuli välja, ilma et ma oleksin pidanud eriti pingutama.
Ma ei mäleta, et oleksin esimestel aastatel kodus eriti
harjutanudki. Kuid nagu tihti juhtub, ükskord saabub aeg,
kus loomulikust andekusest enam ei piisa. Nii juhtus ka
minuga. Edaspidi ei laabunud mu õpingud sugugi enam
hästi, kuid kodus ma ikka eriti ei harjutanud. Kuna ma
varem seda polnud teinud, siis ma ei arvanud, et kodune
harjutamine midagi muudab ja kuna mul ei läinud enam
kuigi hästi, siis tundsin, et kunstide kool ei huvita mind
enam. Ainult muusikalugu oli veel see tund, kus ma ikka
käia tahtsin.
Ootamatult avastasin, et noorema astme lõpueksamid
on peagi tulekul ning sain aru, et tegelik seis on veelgi
halvem, kui ma arvasin. Neljanda klaveriklassi õpilasena
ei suutnud ma mängida isegi kõige lihtsamaid teoseid.
Peale seda ehmatavat tõdemust hakkasin kodus tõsiselt
harjutama. Kuid kahjuks ei kestnud see õhin kaua. Enne
eksamit harjutasin küll kaks tundi päevas. Eksamil suutsin
end kokku võtta ja oma kava hästi esitada. Minu peamine
eesmärk oligi siis lihtsalt hästi ära mängida, et saada hea
hinne.
Peale neljanda klassi lõpetamist pidin otsustama,
kas ma tahan edasi õppida või ei. Taibates, et ma tegelikult midagi ei oska, otsustasin edasi õppida. Tagantjärele mõeldes ei olnud see ainus ajend otsuse tegemisel.
Nüüd ma tean, miks ma tegin sellise otsuse. Võin öelda,
et sel ajal muutus minus midagi. Kuid ma ei muutnud
ennast ise, mind muutis muusika. Esimestes klassides
ei meeldinud mulle need teosed, mida tunnis õppisin,
kuid nüüd hakkasin ma tõeliselt armastama seda muusikat, mida mängin. Olin hakanud muusikast aru saama.
Täna ei harjuta ma küll väga palju, kuid igal vabal hetkel, mis mul koolis tekib, küsin ma klaveriklassi võtme
ning lähen muusikamaailma. Mul on väga kahju, et ma ei
võtnud harjutamist esimestel õpinguaastatel tõsiselt ega
harjutanud siis, kui selleks aega oli. Õpin juba põhikooli
8. klassis, koolipäevad on pikad ja harjutamise aega on
palju vähem kui varem. Tean, et ma ei ole piisavalt palju
õppinud, kuid tean ka, et tänu Iisaku Kunstide Koolile
õppisin ma armastama muusikat.

Avaaktus. Foto Kaja Tina

Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor
Tänavu tähistame Iisaku Kunstide Kooli 30. aastapäeva. Sel puhul paneme
üles kunstiklassi tööde näitusi ja ootame külla oma endisi õpilasi. 16. novembril peame sünnipäevapidu Iisaku rahvamajas, kuhu on oodatud kõik, kellele
meie tegemised korda lähevad. Alati on meie aastapäevapidudel tekitanud
elevust vilistlased oma meeldejäävate ülesastumistega. Innustame teid ka
tänavu oma esinemistega kokkutulnuid rõõmustama.
Kahel viimasel kevadel oleme usinalt lugusid salvestanud, et kooli aastapäevaks CD välja anda. Salvestuste hulgast valisime õpetajatega välja parimad
ning huvitavamad lood, mis CD peale saavad pandud. Muuhulgas on tänavu
rohkesti nii õpetajate kui ka õpilaste omaloomingut plaadile jõudmas.
Sünnipäevaks valmistudes koostasime veel kunstide kooli almanahhi,
mille väljaandmist toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Alutaguse
Vallavalitsus. See raamatuke on justkui perekonnaalbum, mis annab ülevaate
meie viimase kümne aasta sündmustest ja on järjeks kooli 20. aastapäevaks
väljaantud almanahhile. Raamatule said teha kaastööd kõik , kes seda soovisid.
Oma lugusid kirjutasid nii praegused kui ka endised õpilased ja õpetajad. Nii
raamatut kui ka CDd saavad huvilised endale meie aastapäevapeol mälestuseks võtta. Kuna aga kõikidele vallakodanikele raamatut ei jätku, avaldame
tänavusel juubelihõngulisel õppeaastal valiku kaastöödest valla ajalehes.

Iisaku Kunstide Kool

pakub huvitegevust täiskasvanutele
ja vanemale koolieale alates 7. oktoobrist:
• keraamikaring toimub kaks korda kuus esmaspäeviti,
esimene kogunemine 7. oktoobril kell 18.00, kuutasu 20 €;
• balletitreening esmaspäeviti kell 18.00, kuutasu 20 €;
• kehatöö treening neljapäeviti kell 18.30, kuutasu 20 €.
• Huvilistel on võimalus telgedel kududa.
Soovijatel võtta ühendust telefonil 562 5335 või meilitsi
kunstidekool@alutagusevald.ee. Kudumise tunnihind 50 senti.

Alustab uus bussiliin
MÄETAGUSE-IISAKUMÄETAGUSE-KIIKLA
Väljumine Mäetaguse bussijaamast:
esmaspäeval

kell 15:45

teisipäeval

kell 15:45

kolmapäeval

kell 14:40

neljapäeval

kell 15:45

Iisakust väljumine Mäetaguse ja Kiikla suunal
esmaspäevast neljapäevani kell 18:30

Sõita saavad kõik,
kellele antud aeg ja suund sobivad.
Uus bussiliin võimaldab õpilastel osaleda
Iisaku Kunstide Kooli tundides.
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19 октября —
День родственных народов
Этот день — символ единства угро-финских народов. Мы
ценим свое общее наследие и выражаем поддержку всем
культурным начинаниям угро-финских народов. День
родственных народов проводится с 1931 года в третью
субботу октября. Соответствующее решение принято на
IV конгрессе культуры угро-финских народов, в котором
приняли участие 2000 делегатов из Эстонии, Финляндии и
Венгрии. Как государственный праздник этот день в Эстонии
начали отмечать с 2011 года.

НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
29 АВГУСТА РЕШЕНО:
Лиа Теэвяли
помощник волостного секретаря
• делегировать Алутагузескому волостному управлению выполнение
задач государственного надзора, возложенные законом на местный
орган самоуправления, подразделения, органы или учреждения
местного самоуправления. Алутагузеское волостное управление
на основании абзаца 2 § 8 Закона об административном делопроизводстве имеет право назначать чиновника/чиновников, в чьи
задачи входит осуществление государственного надзора.
• произвести в порядке принятия решения отчуждение арендатору
3-комнатной квартиры в поселке Мяэтагузе (ул. Тамме, 15 -4), являющейся собственностью Алутагузеской волости, по цене 8000,00 евро
(160 €/ ², реновирована в 2011 году). Алутагузескому волостному
управлению дано согласие на заключение нотариального договора
об отчуждении квартиры. Расходы, связанные с заключением нотариального договора, несет покупатель.
• в порядке проведения публичного аукциона произвести отчуждение принадлежащей Алутагузеской волости застроенной недвижимости (№ 5136608, кадастровый признак 12201:001:0306, площадь
855 m², участок для жилищной застройки). Стартовая цена недвижимости — 75 000,00 евро. На Алутагузеское волостное управление
возложены задача по изменению целеиспользования недвижимости
(для жилищной застройки) и проведение письменного аукциона.
• Закончить обременение правом застройки недвижимости
«Pargitaguse tn 5», являющейся собственностью Алутагузеской волости и находящейся в поселке Мяэтагузе, в пользу застройщика, по
инициативе обладателя права на застройку, и в порядке принятия
решения установить право застройки недвижимости «Pargitaguse
tn 8» в поселке Мяэтагузе Алутагузеской волости в пользу того
же самого застройщика. Оплату покрытия обременения правом
застройки недвижимости «Pargitaguse tn 8» (стартовая цена 1980,99)
считать уплаченную за «Pargitaguse tn 5» сумму 2601,00 евро.
• Прекратить разработку детальной планировки недвижимости
«Hundisaare» в деревне Ремнику. Этим признается недействительным
решение № 18 Алайыэского волостного собрания от 25 марта 2008
года «Инициирование разработки детальной планировки недвижимости «Hundisaare»» и решение №60 от 30.09.2008 года «Принятие
детальной планировки недвижимости «Hundisaare» и проведение
публичной презентации».
• Ввести в действие в деревне Ремнику Алутагузеской волости детальную планировку недвижимости «Silla tee 38». Детальной планировкой
вносится предложение изменить целеиспользование недвижимости «Silla tee 38», превратив ее на 100% в участок для жилищной
застройки и назначить право на ведение строительства на участке
жилья и подсобного строения на строительной территории общей
площадью до 260 m2.
• Признать недействительным решение № 96 Алайыэского волостного собрания от 1 ноября 2007 года относительно детальной планировки недвижимости «Aia I» в части местонахождения площадей
застройки. Необходимость увеличения и изменения зоны застройки
в целом на территории застройки вызвана тем, что на части земельных наделов зона застройки равна или больше допустимых максимальных размеров стройплощадки. Площадки для застройки
установлены на неразумно малых площадях. Признание недействительной планировки в части местонахождения зон застройки
недвижимости «Aia I» не является препятствием для целостной реализации планировки в оставшейся части. После частичного признания недействительной планировки в оставшейся части планировки
остаются в силе условия ведения строительства.
• Изменить решение №190 Алутагузеского волостного собрания,
принятое 30 мая 2019 года, относительно штатного состава Алутагузеского волостного управления. Из состава финансовой службы
начиная с 1 сентября 2019 года выводится должность бухгалтера, из
штатного состава и из непосредственного подчинения волостному
старейшине выводится должность специалиста по защите данных,
а в состав службы экономики и развития начиная с 1 сентября 2019
года вводится должность специалиста по волостному имуществу и
защите данных.

Фото Маргит Курвитс

ПАРК В МЯЭТАГУЗЕ, ГДЕ
РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ МИРА
Рейн РОТМЕЙСТЕР,

президент союза диско-гольфа
Эстонии
Мировое командное первенство 21-24
августа 2019 года. Алутагузеская
волость. Парк диско-гольфа в Мяэтагузе.
Зав ер ш и лс я од и н 1 8 -мес я ч н ы й
цикл. Да, именно столько требуется
времени, чтобы хорошую задумку
(проведение мирового первенства)
осуществить на должном уровне от
начала до торжественного завершения.
Этот долгий период включает в
себя объявление конкурса, поиск
единомышленников, формирование
команды, составление бюд жета,
поиски спонсоров (ЭОК, местное
самоуправление, медиа-партнер и
т.д.). А еще разработка символики
соревнований, переговоры на предмет
заключения договора с всемирной
организацией диско-гольфаa (WFDF),
и бесконечное Sky pe-общение с
различными зарубежными чиновниками
и много-много другого интересного и
не очень. И постоянный лозунг — МЫ
СМОЖЕМ! Смогли, WFDF World Team
Championships 2019 стал историей. Мы
приняли представителей 16 государств,
и, разумеется, были представлены
сами. На месте были и самые высокие
чины всемирной федерации во главе
с президентом Робертом Раухом.

Мы получили высокую оценку за
проведение чемпионата, и это не было
простой данью вежливости. Мы удивили
своих зарубежных коллег и гостей
безупречной организацией первенства,
где особая заслуга принад лежит
Тимо Юурсалу и его команде Мерье,
Райнер, Яко, Марика, Хелен. Надо
сказать, что учет баллов, в отличие
от индивидуальных соревнований,
здесь является особенно сложным.
Аво Самбла совершил воистину
логистическое чудо — сообщение
между Таллинном и Йыхви, доставка
команд на место соревнований и
обратно проходили без каких-либо
сбоев. Солиден вклад множества
добровольцев, и, разумеется, нужно
упомянуть Эле-Рийн Кулламя-Головин,
которая умело управляла всем потоком
информации. Спасибо всем, с кем, как
говорится, всегда пойдешь в разведку!
Соревнования
В родных стенах стала наградой и
медаль! Мы можем пожелать себе
счастья и поблагодарить себя за выбор
достойного капитана команды. Спасибо
тебе, Раймо, ты свершил именно, что
от тебя ожидали! Вся команда была
как один человек - Марис Перенди,
Матиас Виллота, Маури Вилманн,
Кристо Райк, Сийм Исуп, Расмус
Метсамаа, Свен Паюс, Раймо Киммел.
Вы – медалисты мирового первенства!

Команда на турнире потерпела только
одно поражение, но это был проигрыш
чемпиону мира! Спасибо Раймо, спасибо
КОМАНДА!
Партнеры
Такое масштабное мероприятие
не могло бы состояться без вашего
участия. Алутагузеская волость уже
долгие годы является инициатором
развития диско-гольфа в Ида-Вирумаа,
вот и на сей раз волостное управление,
возглавляемое Тауно Выхмаром не
осталось лишь сторонним наблюдателем,
большое спасибо за поддержку! Слова
благодарности фонду «Eesti Kultuurkapital», который является постоянным
парт нером союза д иско -гол ьфа
Эстонии. Зримым было участие фирм
«Sportland» и «Nike», которые уже
на нескольких соревнованиях делали
национальную сборную Эстонии
привлекательной! «Postimees Grupp»
– без постоянного отражения вида
спорта в прессе нет и самого этого
вида. Самый лучший и крупный медиаконцерн в странах Балтии освещал
нашу деятельность! Фирма «Discraft»
поддержала подарив соревнованиям
прекрасные диски! VCU изготовила
очень качественные и красивые майки
организаторам! И еще раз спасибо «Alutaguse Eagle» - достойному партнеру как
всемирной федерации (WFDF), так и
отечественному союзу (EDGL)!
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В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ГОД
Кайри СООМЕР,

помощник волостного старейшины
Учебный год начался, и у волостного управления есть свежие данные о наших учебных
заведениях и учащихся. В этом году в Алутагузеской волости можно получать образование в Ийзакуской гимназии, в основных
школах Иллука, Ийзаку и Мяэтагузе. Детсадов в Алутагузеской волости три и они
расположены в четырех местах — в Иллука,
Мяэтагузе, Ийзаку и Тудулинна.
ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗА
ТЕЛИ НАШИХ УЧАЩИХСЯ:
В гимназической
ступени у нас обучается 43 ученика
в 10-м классе – 18: 13 (специализация естественные науки) и 5 (баскетбол)
в 11-м классе – 15: 6 (естественные
науки) и 9 (баскетбол)
в 12-м классе – 10: 6 (естественные
науки) и 4 (баскетбол)

В основных школах
у нас обучается 335 учеников:
в Ийзакуской гимназии - 119
в Иллукаской школе - 84
в Мяэтагузеской основной школе – 132
ученика
В Ийзакуской школе искусств
обучается 73 человека
В детсадах у нас всего 165 детей:
в Ийзаку – 55 (Ийзаку – 44/ Тудулинна
-11) – 3 группы +1 группа
в Иллука - 37 в 3 группах
в Мяэтагузе -73 в 4 группах
В первый класс в наших школах пошли
учиться 37 девочек и мальчиков: в Ийзаку
- 6, в Иллука - 13 и в Мяэтагузе - 18.
Наши дети обучаются и вне территории
Алутагузеской волости:
в детсадах - 37
в основных школах - 106
в гимназиях - 76 человек.
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В зарегистрированных государством
школах по интересам занимается 67
человек, данные о клубах этого года пока
уточняются.
130 жителей Алутагузеской волости в
настоящее время имеют высшее образование и 100 – профессиональное.
Представители волостного управления и председатель волостного собрания
2 сентября побывали в школах волости и
приняли участие в торжествах по случаю
начала нового учебного года. Первоклассники получили в подарок именные сумки
для сменной обуви и сладости. Все дети,
прописанные в Алутагузеской волости и
первоклассниками приступившие к учебе
в школах Алутагузеской волости, получат
единовременное денежное пособие на
сумму 200 евро.
От имени волостного управления
желаю всем учащимся увлекательного
учебного года, учителям - сил и радостного настроения, а родителям - быть всегда
рядом, понимать и слышать своих детей.

Николай ПАВЛЕНКО,

журналист и переводчик,
краевед

И полон мир таких чудес:
коснешься взглядом — и воскрес!
(Иван Бунин)
Не отрицая могущества мудрого слова, все же
напомним известную пословицу «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать». Участие это
может носит самый разнообразный характер.
Даже если тебе нечего предложить, например,
на фестивале «Улица пищи Причудья», или если
ты совсем не умеешь играть в диско-гольф, то
твое деятельное и полезное участие будет уже
в том, что ты выступишь как клиент-покупатель,
и как заинтересованный зритель, ибо и то, и
другое именно для тебя и предназначено. Ты
можешь не знать всех таинств приготовления
пищи, но довольная улыбка на твоем лице для
автора изделия многократно ценней, чем мнение
самых компетентных экспертов. Именно посетитель самый строгий и самый важный эксперт, и
именно от его мнения в конечном итоге зависит
успех или неудача.
Вдумайтесь в это слово «участие». Это ведь
не просто присутствие в каком-то месте и в
какой-то час. Ты — неотъемлемая часть чего-то
большого и нужного, а значит и жизнь твоя приобретает более осмысленный характер. Разве
этого мало?

ШКОЛЕ В ИЛЛУКА 98 ЛЕТ
Годовщину школы отметили 20 сентября презентацией краеведческой
книги «Illuka mõis – ammendamatu
inspiratsiooniallikas»(«Усадьба Иллука —
неисчерпаемый родник вдохновения»),
которая ставит целью расширить осведомленность детей Иллука, их родителей
и других местных людей об увлекательной
истории усадьбы Иллука. Это рабочее
издание призвано пробудить интерес к
архитектуре усадьбы и помогает составить ее своеобразный макет. В книге
читатель найдет истории из давних и
нынешних времен. Усадьба тесно связана
с окружающей ее природой — морошка,
кедры и ушастая сова здесь повседневная
реальность. Раскатанные в течение десятилетий лыжные трассы по-прежнему в
пользовании. Усадьба Иллука дарит много
творческих идей художникам и мастерам
рукоделия. Основные авторы издания Глед-Айрин Саарсо, Тийа Пялло и Эне
Раудар.

Фото Маргит Курвитс

Рассказывает директор школы Аннели
Богенс: «Начиная с 2018 года в учебной
программе школы Иллука краеведение,
в центре которого архитектура усадьбы
Иллука, бытовые условия, история культурной жизни и просвещения. Идея разработать пособие для этого учебного предмета получила свое начало, когда в поисках
учебных материалов мы разглядывали
аналогичные рабочие книги в усадебных
школах Вадья, Лаупа и Вяэна. Захотелось
создать подобное, чтобы помочь учителям
и ученикам по достоинству оценить своеобразие нашей учебной среды, создать
пособие для межпредметного сотрудничества». Автором серии таких пособий
для Вяэна, Лаупа и Вадья была Глед-Айрин Саарсоо: «Школа Иллука в Эстонии
четвертая, которая может гордиться наличием такого учебного пособия. С помощью рабочей книги можно познакомиться
с архитектурными деталями, подобно
реставратору завершить настенные и

потолочные росписи, самому собрать
своеобразный макет усадьбы с людьми
и животными». Она с удовлетворением
отмечает, что в коллективе создателей
издания одна идея порождала другую. Так
в книге появились темы лыжного спорта и
морошки, готического письма и денежных
знаков царского времени 1880 года.
Аннели Богенс добавляет: «Рабочая книга «Illuka mõis – ammendamatu
inspiratsiooniallikas» по содержанию
больше, чем просто учебное пособие. Это
хранитель местного культурного наследия, и школа является открытым для всех
центром культуры.»
Выпуск учебного пособия школы
Иллука под держали Алу таг узеское
волостное управление, программа поддержки местной инициативы и НКО
«Kultuurikamber». Книгу можно приобрести в канцелярии Иллукаской школы, а
в ближайшее время и в книжных магазинах
«Apollo» и «Rahva Raamat».
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ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
Алутагузеское волостное собрание 29 августа 2019 года приняло
решение № 204 завершить разработку детальной планировки
недвижимости “Hundisaare” в деревне Ремнику.
Детальная планировка недвижимости “Hundisaare” начата решением №18 Алайыэского волостного собрания от 25 марта 2008
года, и целью планировки было создание жилого района в лесном
массиве. Планировка предусматривала разделение территории
на пять участков для жилищного строительства и один участок
для транспортной фирмы и для назначения права на застройку.
Размер планируемой территории составлял 3,14 га. Детальная планировка не реализована, поскольку один из совладельцев недвижимости “Hundisaare” не согласился с ней. Исходя из сказанного
выше Алутагузеское волостное собрание считает, что детальную
планировку реализовать невозможно. С решением о прекращении
детальной планировки можно ознакомиться в регистре документов
Алутагузеской волости: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/
dokument/3862098.
***
Алутагузеское волостное собрание 29 августа 2019 года реше
нием № 206 признало недействительным решение №96 Алай
ыэского волостного собрания от 1 ноября 2007 о детальной
планировке недвижимости «Aia I» в части местонахождения
площадей застройки.
Необходимость признания недействительным местонахождение строений вытекает из того, что детальной планировкой всем
участкам отведены неразумно малые площади для застройки. После
частичного признания планировки недействительной остальные
назначенные условия строительства остаются в силе, и частичное признание планировки недействительной не препятствует
целостной реализации детальной планировки в оставшейся части.
С решением о частичном признании недействительной
планировки можно ознакомиться в регистре документов Алутагузеской волости: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/
dokument/3862079.
***
Алутагузеское волостное собрание 29 августа 2019 своим реше
нием № 205 ввело в действие в деревне Ремнику детальную
планировку недвижимости “Silla tee 38”.
Площадь планируемой территории составляет около 0,4 га
и она охватывает недвижимость «Silla tee 38» (кадастровый признак 12201:002:0435). Детальной планировкой участку «Silla tee 38»
предоставляется право на жилищное строительство и на возведение вспомогательного строения на стройплощадке размером
до 260 m2. Имеющиеся границы участка не изменяются. Подход к
планируемой территории со стороны имеющейся дороги “Silla” .
Планируемая территория частично находится в зоне запрета на
ведение строительства у Чудского озера.
Детальной планировкой изменяется целевое назначение
действующего генерального плана прибрежной зоны Чудского
озера на территории Алайыэской волости в части использования
недвижимости «Silla tee 38» из участка для отдыха и рекреации в
участок для жилищного строительства. На основании планировки
уменьшена зона запрета на ведение строительства.
С документацией принятой детальной планировки можно
ознакомиться на веб-странице А лу тагузеской волости:
www. alutagusevald.ee/kehtestatud.

ПИЩА ПРИЧУДЬЯ ДЛЯ
ЖЕЛУДКА И НАСТРОЕНИЯ
Сигне РООСТ,

редактор

Фестиваль «Улица пищи Причудья»
проходил не только вдоль берега озера,
но и по всей Алутагузеской волости. 53
поп-ап ресторана, 11 из них на территории Алутагузе, гостеприимно распахнули 24 и 25 августа свои двери, предлагая посетителям оригинальную пищу
Причудья. Недостатка в посетителях
нигде не было, поскольку в отличие от
прошлого года нынче оба дня светило
солнышко и дул теплый ветерок.
Если в прошлом году все прелести
и тяготы содержания ресторана пришлось испытать на собственном опыте,
то нынче решили познакомиться с опытом других. В отличие от первого года
меню по просьбе организаторов были
выставлены заранее и на веб-странице
в Фейсбуке. Рыба, лук, грибы, овощи
- весь этот истинно причудский товар
в различных вкусовых сочетаниях был
выложен на тарелках.
Утром первого дня мы спозаранку
направи л ись в А латскиви, чтобы
оттуда двигаться к северу, а второй

день был отдан А лутагузе. Впечатлений было море, что вполне естественно д л я мероприятия такого
масштаба. Прекрасно, что во многих местах была предусмотрена возможность взять вкуснятину с собой,
глазами-то можно есть бесконечно,
но у всего есть предел. Посетить
можно было как т.н. стильные кафе,
так и обычные домашние. Понятие
«ресторан» толкуется очень широко,
и крутой эффект можно здесь создать
совершенно небольшими элементами. В памяти остались молодой
человек проигрывающий виниловые
пластинки, кружевные скатерти, хранящая историю фарфоровая посуда,
флоксы в вазе, напол ьные ковры,
подушки на диване. Созданию нужной атмосферы во многих местах способствовал хороший выбор напитков и посуды. Домашний шипучий
лимонад в роскошном фужере, да под
аккомпанемент звука плещущейся
воды озера — кайф! Заставило задуматься большое количество пластиковой посуды. Ретро-вилка из бабушкиного кухонного стола в некоторых
местах были приятным сюрпризом.

Повсеместно хорошая еда предлагалась в изобилии, каждый мог сам
быть экспертом пищи. Нам показалось,
что люди были открыты, дружелюбны
и терпеливы, поскольку при таком скоплении народа ожидание заказа неизбежно. Для меня любимчиками оказались малосольные овощи в Вайкла
и домашнее мороженое из ревеня с
кусочками сотов с медом и засахаренным исландским мхом в вафельных
чашечках в Лохусуу.
Одно определенно — III фестиваль «Улица пищи Причудья» пройдет
22-23 августа 2020 года, начиная от
Васканарва и кончая Сааболда. Впереди
долгие осенние и зимние вечера, которые пригодны для кухонных занятий в
семье и накопления идей. Участвовать
здорово! Да, работы, много, но удовлетворение от радости, полученной сотнями посетителей, «кормит» нас весь
год. У нас в Алутагузе еще много чудных
мест, способных предложить вкусную
пищу и приятную атмосферу. Пожелаем
сил и вдохновения всем тем, кто принял
участие в двух предшествовавших годах.
Через год встретимся снова в августе на
фестивале «Улица пищи Причудья»!

SEPTEMBER 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

11

ALUTAGUSE SPORDIKALENDER
• 28.09.2019 Liikudes läbi Alutaguse –
Iisaku rahvajooks
• 3.10.2019 Ida-Viru VI ööorienteerumine Kurtnas
• 29.10.2019 VIII Mäetaguse ujumise seeriavõistlus
2019 – VII etapp
Jooksvat infot pallimängude toimumise kohta
palume jälgida alutagusesport.ee veebilehel.

Detailplaneering
Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 29.08.2019
otsusega nr 205 Remniku küla Silla tee 38 kin
nistu detailplaneeringu.

Alutaguse Open 2019
Timo Juursalu
spordispetsialist
Alutaguse vallas toimus sel suvel kaks suurt discgolfi võistlust. 26.-28. juuli toimus Mäetaguse
discgolfi pargis Innova Baltic Tour 2019 kolmas
etapp VII Alutaguse Open, millest võtsid osa
lisaks Eesti, Läti ja Leedu tippudele ka valitsev
maailmameister Gregg Barsby (USA), 2017. a.
USA meister Nathan Sexton, Islandi noor tulevikulootus Blær Örn Ásgeirsson ning tugevad
mängijad nii Austriast, Soomest, Prantsusmaalt
kui ka Venemaalt.
Meeste divisjonis osales 72 võistlejat. Peale
esimest päeva juhtis meeste avatud divisjonis
võistlust valitsev Eesti meister Albert Tamm,
kes kordas oma rajarekordit visates 12 viset alla
PAR-i (PAR – standartne visete arv discgolfi rajal,
millega on võimalik rada läbida korrektsete visete
korral). Järgnesid Silver Koni (-11), Nate Sexton
(-10) ja Gregg Barsby (-9). Teisel ringil sai aga
võimsa hoo sisse Nate Sexton, kes viskas võimsa
uue rajarekordi -15 viset PAR-ile (kokku -25).
Kõige enam oli ta rahul oma puttimisega, kus
vise viske järel kettad korvis lõpetasid. Eestlane
Silver Koni tegi elu parima ringi, kui mängis 12
viset alla PAR-i ja tõusis sellega teiseks (-23),
ainult ühe viskega Albert Tamme ette. Valitsev
maailmameister Gregg Barsby jäi liidrist maha

juba 7 viskega ja tema tulemus peale kahte ringi
oli -18 viset PAR-ile. Kolmandat ringi alustas väga
hästi Albert Tamm, kui esimese kolme rajaga oli
tal 3 viset alla PAR-i ja vaid kahe viske kaugusel
liidrist. Neljandal rajal sai aga Albert õnnetu ketta
veeremise, kui 11 meetri kauguselt puttimisel jäi
vise madalaks ja ketas veeres 12 meetri peale. Sealt
eksis meie mees samuti ja tuli vastu võtta bogey
(üks vise üle PAR-i). Sexton samal ajal mängis raja
kahega ja duubeldas oma edumaad nelja viskeni.
Sealtmaalt Sexton enam tagasi ei vaadanud, läks
oma teed ning võttis kindla võidu. Viimase ringi
tulemus -13 viset PAR-ile ja kokku -38. Rahvusvahelise alaliidu PDGA reitingu punktide poolest
oli tema keskmine ringide tase 1053,3 punkti, mis
on ühtlasi ühe võistluse kõrgeim keskmine reiting
Eestimaa pinnal. Teiseks tuli Albert Tamm (-32)
ja kolmandaks Gregg Barsby (-27).
Teistes divisjonides käis tihedam võistlus esikohale. Naisi osales kokku 9. Viimasele päevale
läks eduseisus Anneli Tõugjas. Naistest võttis
oma esimese A-kategooria võidu Keiti Tätte
(+17), kui edastas Anneli Tõugjast (+21) ja Kaidi
Allsalut (+23).
Meesseenioride 40+ divisjonis (17 osalejat)
läks viimasele ringile 4-viskelise eduga eestlane
Markko Kivi, kuid pidi lõpuks alla vanduma ühe
viskega soomlasele, kunagisele euroopa meistrile Ville Piippole (-9). Kolmandaks mängis end
Tarmo Vilipõld (-5).

Keiti Tätte ja Nate Sexton. Fotod Margit Kurvits

Meesseenioride 50+ divisjonis oli 3 võistlejat.
Seekord suutis parimat mängu näidata leedulane
Miroslavas Jurgelevicius (+20), kes edestas valitsevat Eesti meistrit Hillar Neilandit 11 viskega.
Kolmandaks jäi Uno Rego.
Juunioride divisjonis näitas väga head stabiilsust nooruke Mathias Villota, kes mängis kokku
11 viset alla PAR-i ja edestas Maico Rimmelit 9
viskega. Tugeva viimase ringiga tõusis kolmandaks Joonas-Hendrik Mägi (+8). Kokku oli selles
divisjonis osalejaid 9.
MA3 ehk amatööride divisjonis oli võistlustules 47 osalejat ja esimese koha viis koju Timo
Ehrpais tulemusega 6 viset üle PAR-i. Viimasel
ringil viskas Timo ka võistluse ainukese hole in
one ehk ühe viskega ketta korvi 11. rajal (raja
pikkus 74 meetrit). Teiseks mängis ennast Allar
Pani (+11) ja kolmandaks Marek Möller (+12).
Alutaguse Open´i videod 1. ja 3. ringist on leitavad Youtubest. Peale loevad Nate Sexton ja
Gregg Barsby.
Võistluspäevde fotogaleriid
1. päev http://tiny.cc/oyi4czB
2. päev http://tiny.cc/q0i4cz
3. päev http://tiny.cc/a1i4cz
Pildistas Margit Kurvits

Rulluisutajad lõpetasid hooaja Mäetagusel
Priit Kaasik
Jõhvi RS
Mäetaguse rullirajal ja selle ümbruses toimus 1. septembril kaheksandat
korda peetav Hooajalõpu Teatevõistlus. Teatevõistlusel osalevad kolmeliikmelised võistkonnad, kus vastavalt üks võistleja sõidab rattaga, üks rulluiskudel või -suuskadel ja üks jookseb. Teadmistepäeva kaunil pärastlõunal
kogunes Mäetagusele 25 võistkonna jagu erinevate alade harrastajaid nii
meie maakonnast kui ka naabrite juurest Jõgevalt ja Rakverest.
Haarava teatevõistluse üldarvestuse esikohaheitlus käis kogenud sportlastest koosnenud võistkonna JAA ning noorte suusatajate võistkonna
ALUTAGUSE vahel. Kui väga tasavägiselt alanud esimesel etapil suutis JAA
rattur Arvo Sala distantsi lõpus mõnesekundilise vahe sisse sõita Kaspar
Krauvärki ees, siis teises suurendas kogenud Janek Vallimäe juba vahe Aveli
Uustaluga ligi minutiliseks. Kolmandal etapil jooksis Danny Rocco Anton
vahe taas pea poole väiksemaks, kuid võitjavõistkonna JAA ankrumehe
Ardo Virkebau püüdmiseks jäi siiski pisut puudu ning seega võistkonnale
ALUTAGUSE teine koht. Kolmas koht läks võistkonnale SEIKLEJAD
(Andrus Sojone, Sirje Nurgamaa, Andres Koppel). Lühemal ehk noorte
distantsil lõpetas rattavahetuse kindla liidrina võistkond ALUTAGUSE
SUKL (Ragnar Krauvärk, Kert Karu, Kaur Kalda), kes lõpuks sai teise koha,
sest rullietapil haaras liidriohjad Rakvere võistkond KIKAKI (Siim Kruusmann, Karl-Martin Laasberg, Rasmus Lui) ning hoidis seda ka võiduka
lõpuni. Lisaks teatevõistluse auhindade jagamisele toimus ka viieetapilise
Ida-Virumaa Rullisarja koondautasustamine.

Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see
hõlmab Silla tee 38 kinnistut (katastritunnus
12201:002:0435). Detailplaneeringuga antakse
Silla tee 38 krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kokku
kuni 260 m2. Olemasolevat krundipiiri ei muudeta.
Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt
Silla teelt. Planeeringuala asub osaliselt Peipsi järve
ehituskeeluvööndis.
Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet Silla tee
38 kinnistu osas puhke- ja virgestusmaast elamumaaks. Planeeringu alusel on vähendatud
ehituskeeluvööndit.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda
Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.
ee/kehtestatud.
Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 29. augusti
2019 otsusega nr 206 kehtetuks Alajõe Valla
volikogu 1. novembri 2007 otsusega nr 96 keh
testatud Aia I kinnistu detailplaneeringu hoo
nestusalade asukohtade osas.
Hoonestusalade asukohtade kehtetuks tunnistamise vajadus tulenes sellest, et detailplaneeringuga on määratud kõikidele kruntidele
ebamõistlikult väikesed hoonestusalad. Peale
detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist
jäävad ülejäänud detailplaneeringuga määratud
ehitustingimused kehtima ja detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima
jäävas osas.
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise
otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla
dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/
alutaguse_vald/dokument/3862079.
Alutaguse Vallavolikogu otsustas 29. augusti
2019 otsusega nr 204 lõpetada Remniku
küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu
koostamise.
Hundisaare kinnistu detailplaneering algatati
Alajõe Vallavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 18
ning planeeringu koostamise eesmärk oli rajada
metsa-alale elamurajoon. Detailplaneeringuga
kavandati maa-ala jagamist viieks elamumaa ja
üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ja
ehitusõiguse määramist. Planeeritava ala suurus
oli 3,14 ha. Detailplaneering jäi kehtestamata,
sest üks Hundisaare kinnistu kaasomanikest ei
nõustunud detailplaneeringuga. Lähtudes eeltoodust on Alutaguse Vallavalitsus seisukohal, et
detailplaneeringut pole võimalik ellu viia. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on
võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/
dokument/3862098.

ALISE PÕLD
VASSILI ROGOZKIN
ILMAR KIVITS
NINA MALYSHENKO
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9. oktoobril kell 12

JÕHVI KONTSERDIMAJAS

IDA-VIRUMAA EAKATE
PÄEVA TÄHISTAMINE

REVON-ROBIN AASOJA
BRITTANY REGO
MIROSLAVA HRIPKOVA
SASKIA HINDREUS
KERT PRIKS

Õnnitleme
sünnipäevalapsi

MARET KARP
LEILI ILVES
EUGEN VAHER
LIIDI PALM
MARIA KRUUS
ELGA RENSBERG
OLEV LIIVAMÄGI
HEINO KASK
MILVI LINAMAA
ELSA NÕMMEMEES
ALEKSANDER MOROZENKO
HELGA VISITAM
HEINO TREI
REET TSERNANT
ELVE SAAREPUU
LEONTI GUBATŠEV
RAISA BELYAEVA
MALLE KARU
NIINA HINDREUS
TAIMI KLAAS
MARIA LEONTJEVA
JULIA ŠERKOVA
TIIU VAINO
VIIVE SUUR
EVGENIYA OTS
TATJANA KOVALJOVA
LEMBIT EIMLA
GALINA GORBARENKO
LJUDMILA NURGAMAA

TANTSUKS MÄNGIB

ERVIN LILLEPEA
PEREANSAMBEL „KRUIIS“
Pileti hind – 4 eur
Piletid müügil Jõhvi Seltsimajas
24. septembrist T.K.N.R. kell 10.00–13.00
Info tel 5067112, 58587381 või 33 64 770
IVPÜ JUHATUS
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ARTSAR AUTO OÜ
» rehvivahetus
» sõidukite hooldus
ja remont
» varuosade müük
» kaubaveo- ja
puksiiriteenused 24/7
» käivitus abi
Tartu mnt 41a, Iisaku
Alutaguse vald
Tel +372 5650 3379
artsarauto@gmail.com

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. info@est-land.ee
Tel 50 45 215, 51 45 215
Ostan sõidukeid ja kaubikuid,
võib remonti vajada! Tel 5309 2650
Üürile anda 2-toaline ahjuküttega
korter Iisaku Pargi 6. Tel 553 3601
Ostan igasugust vanavara. Pakkuda võib kõike. Kojukutsed,
raha kohe kätte. Tel 5198 0371

28. september
Iisaku rahvajooks

REGISTREERUMINE
IDA-VIRUMAA EAKATE PÄEVALE

Palume kõigil huvilistel registreeruda
osalemiseks kuni 30. septembrini järgmistel
piirkondade kontakttelefonidel:
Mäetaguse Evi Porman
5650 0747
Iisaku
Elle Tasane
5332 0597
Tudulinna Aime Ilmsalu
5669 2795
Illuka
Valve Kollo
5695 9943
Alajõe
Tatjana Ševtšenko 5811 5491
või Alutaguse Vallavalitsuse
üldnumbril 336 6900
Bussid ja piletid on Alutaguse valla poolt.

• 28. september kell 11-17
Kiikla rahvamajas
Sulapärlite ja lapitöö töötuba.
Maal elamise päeva raames videoprogramm rahvamajas toimunud
sündmustest.
• 29. september kell 12
Iisaku rahvamajas mälumäng
• 29. september kell 12
Mäetaguse rahvamajas
V Hoidiste festival
„Mäetaguse moos“
• 1. oktoober kell 19
Iisaku rahvamajas
Kuressaare Teatri etendus
„Röövsaak“.
Täispilet 16 €, sooduspilet 13 €
(õpilane, pensionär, invaliid, ISIC/
ITIC kaart), 12 € (gruppidele
alates 10 inimest), 8 € (suurperede
kaardiga). Piletid müügil Iisaku
rahvamajas ja Piletimaailmas.
• 7. oktoober kell 19
Iisaku rahvamajas
„Vanamehe film“ Pilet 5/4 €
• 15. oktoobril kell 11.20 algklas
sidele ja kell 16 täiskasvanutele
Iisaku raamatukogus kohtumine
huvitava inimesega:
Janno Põldma – kirjanik, filmi
operaator ja -lavastaja
• 17. oktoober kell 18
Mäetaguse rahvamaja
Mäetaguse mälumänguturniiri
17. hooaja avavoor
Oodatud on 3-liikmelised
võistkonnad. Võistkondadel
palume registreerida hiljemalt
16. oktoobriks tel 336 6963 või
huvikeskus@alutagusevald.ee
• 18. oktoober kell 19
Iisaku rahvamajas
Kooride kontsert
Esinevad Iisaku segakoor,
Kirderanniku koor, Oonurme
segakoor, Segakoor Poolkuu
Tasuta
• 20.-30. oktoober
Raamatunädal,
raamatukogupäevad
• 21. oktoobril kell 12-15
Iisaku raamatukogus
Kirjanduslik-muusikaline kohvik
Maitseme kohvi ja kooki, loeme
lemmikluulet, kuulame plaadimuusikat, saadaval tasuta raamatud.
• 22. oktoobril kell 16
Iisaku raamatukogus
Luule- ja muusikakava
„Keel kõneleb kõiksusega“.
Luulet esitavad gümnasistid
Marleen Loik ja Aila Jürgenson,
kitarril soleerib Egert-Oscar
Väljaotsa
• 23. oktoobril kell 17
Iisaku raamatukogus
Arvutikoolitus „Portaali lugeja.ee
võimalused ja kasutamine“
• 23. oktoober kell 17
Alajõel luuleõhtu
Uute luuleraamatute tutvustus,
kohalike luuletajate luuletuste
lugemine
• 24. oktoobril kell 19
Iisaku rahvamajas
Improteater Impeeriumi külalis
etendus „Kujutluse võim ehk
koomiliste sketšide õhtu“.
Pilet 12/10 €
• 24. oktoobril kell 16
Kiikla raamatukogus
Sõnal sabast ja keel vestile
Eesti keele aasta, lugemise ja
mängu kuu puhul võta jalad selga
ja sa näed, et sulle ei aetud kärbseid pähe
• 25. oktoober kell 20
Mäetaguse rahvamaja
Hooaja avalöök
Ansambel Nukker Kukeke
ja Lausa Lust
Piletid müügil Mäetaguse rahvamajas või piletite e-broneerimisel
aadressil huvikeskus@alutagusevald.ee pangaülekandega. Piletid
eelmüügist Mäetaguse rahvamajas
kuni 15. oktoobrini 6 €, hiljem 8 €,
peoõhtul kohtade olemasolul 10 €.
Laudade katmine piduliste endi
poolt. Lisainfo ja laudade
broneerimine 336 6963 või
huvikeskus@alutagusevald.ee.

• 26. oktoober kell 13
Kurtna raamatukogu
60. sünnipäev
Brigita Murutari ja Paul Neitsovi
kontsert, pidupäevatort
Kristi Markovi koomiksite
joonistamise töötuba
Lisainfo tel 339 2486,
kurtnark@alutagusevald.ee
27. oktoober kell 12
Iisaku rahvamajas mälumäng
31. oktoober kell 12
Tudulinna rahvamajas
Alutaguse valla eakate sügispidu
Registreerimine hiljemalt
15. oktoobriks
Evi Porman 56500747 (Mäetaguse),
Elle Tasane 53320597 (Iisaku),
Aime Ilmsalu 56692795 (Tudulinna),
Valve Kollo 56959943 (Illuka),
Tatjana Ševtšenko 58115491 (Alajõe)
või
Alutaguse Vallavalitsus 336 6900.
3. november kell 12
Illuka kirikus
Hingedepäeva kontsert:
Henry Laks
Kell 12.00 jumalateenistus
Kell 13.00 Henry Laks
Pilet hinnaga 5€ müügil tund aega
enne kontserdi algust kohapeal,
piletitulu läheb Illuka kiriku
korrastamiseks.
Lisainfo
huvikeskus@alutagusevald.ee
või tel 336 6963.
NÄITUSED
• Näitus „Ajanäitajad“ Iisaku raamatukogus augustis-septembris.
• Tõnu Linderi maalinäitus „Minu
maailm“ Mäetaguse rahvamajas
1. juuli-1. oktoober.
• Näitused „Eksliibrised Iisaku
Gümnaasiumi õpilastelt oma
õpetajatele“
Iisaku raamatukogu trepigaleriis
3. september – 31. oktoober.
• Kurtna raamatukogu-seltsima
jas septembris-oktoobris Erika
Kruubi loodusfotode näitus.
NOORETÜRITUSED
Sügisene koolivaheaeg
noortekeskustes
Üritused on kõikidele valla noortele ühised. Korraldatud ühine
transport, vajalik eelregistreerumine ja lapsevanema nõusolek.
Täpsem info noortekeskuste
noorsootöötajatelt.
• 22. oktoober
Disaini huviringide ekskurssioon
(eelregistreerumisega)
• 24. oktoober Matkapäev rabas
(eelregistreerumisega)
TalTech töötuba, ammulaskmine,
piknik, mängud
• 25. oktoober kell 16-20
Kõigi noortekeskuste ühine
NEOONPIDU Kiikla noortekesku
ses (eelregistreerumisega).
Pane selga neoonriided ja võta
midagi ühisele lauale kaasa
Iisaku Noortekeskus (INK)
• 23. oktoober avatud kell 10-18
Kell 10.30 Merkuuri mobiilne pui
dutöötuba (eelregistreerumisega)
• 25. oktoober avatud 12-15
• 26. oktoober kell 10.00
DJ-koolitus
Kurtna Noortekeskus (KNK)
• 23. oktoober avatud kell 10-18
Kell 13 Merkuuri mobiilne puidu
töötuba (eelregistreerumisega)
• 25. oktoober KNK avatud 12-15
• 26. oktoober raamatupäev ja
Kurtna raamatukogu sünnipäev
Kiikla Noortekeskus (KINK)
• 23. oktoober avatud 15-19
Kell 15.30-17.00 Merkuuri
mobiilne puidutöötuba
(eelregistreerumisega)

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