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ALUTAGUSE VALLA LEHT

Alutaguse Vallavolikogu
I koosseisu istung

Alutaguse vald üks ja ühine
–

Ülevaate koostas vallasekretäri abi

Lia Teeväli

21. detsember 2017. a
otsustati kehtestada Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus (huvikeskus on Alutaguse
Vallavalitsuse hallatav asutus, mis organiseerib valla territooriumil olevate rahvamajade,
seltsimajade, noortekeskuste ning raamatu•

otsustati kehtestada Alutaguse vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude

Tauno Võhmar

piirmäärad;

Alutaguse vallavanem

•

otsustati kehtestada sotsiaaltoetuste maks-

mise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord Alutaguse vallas;
•

otsustati kehtestada vanema

poolt

kaeta-

vate kulude katmise kord Alutaguse valla

koolieelsetes lasteasutustes;
otsustati koolilõuna toetuse kasutamise
ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord (määruse kohaselt
kaetakse koolide õpilaste toidukuludriigieelarvest eraldatud javallaeelarve vahenditest);
•

otsustati tunnistada kehtetuks viie ühinenud valla volikogude määrused, millel ei ole
•

enam

õigusjõudu;

Viie valla ühinemisel moodustunud Alutaguse vald hõlmab Peipsi
järvest põhja suunas umbes poolt
Ida-Viru maakonda. Teise poole
Ida-Virumaastmoodustavad seitse
ülejäänud valda-linna. Kui põhjapoolsetes omavalitsustes elab
kokku ligikaudu 140 000 inimest,
siis meil on elanikke vaid 5000.
Kõik tunnevad siin kõiki, anonüümsust ei ole ja tahe oma kodukandi eest seista on märgatav
Kontrast põhja ja lõuna vahel on
suur, kuid see on meie võimalus
eristuda positiivselt, saada omavahelistest erimeelsustest kiiremini
üle ning ehitada üles tugev ja ühtne
eesti kants. Nelja aasta pärast võiks
suur,

kuid

see

on

meie

võimalus

-

–

•

otsustati

delegeerida kohanimeseaduses

ja ruumiandmete seaduses kohalikule oma-

valitsusele pandud ülesannete lahendamine

Alutaguse Vallavalitsusele;

lammutada lagunevad ja maastikupilti rikkuvad hooned ning korrastada prügimajandus. Meil tuleb
suunata rohkem raha vallahoonete
energiasäästlikkusse, et vähendada
tulevikus ülalpidamiskulusid. Ka siis,

seliike. Toetused tuleb muuta roh-

kohalikke elanikke teenindada kõigis

kem vajaduspõhiseks. Peame meeles
pidama, et põlevkivi kaevandamise
eest ei laeku ressursimaksu igavesti.
Kuni kaevandatakse ja seadusi omavalitsuste kahjuks ei muudeta, tuleb
teha võimalikult palju häid,
mõeldud investeeringuid: tehakorda
teed, ehitada juurde jalg- jarattateid,
kujundada kauniks asulate keskused,

nende küsimustes. See ei tähenda,
et nad lahendavad kõik ise, vaid see
tähendab, et ühtegi inimest ei saadeta
ukselt minema. Inimese soov kuulatakse ära ja leitakse lahendus – kas
oskab töötaja ise vastuse anda või
edastatakse teave vastavale spetsialistile, kellega lepitakse kokku, millal,
kus ja kuidas küsimus lahendatakse.

vallava-

kogude tegevust);

•

Alutaguse olla ligitõmbav, ilus ja
puhas paik, mis paistab silma ka sellega, et siin on asjad hästi ja õelust on
vähe.
Tagasivaates võib öelda, et kõigis viies ühinenud vallas oli (ja on
siiani) ühtehoidev kogukond. Usun,
et aja kulgedes kujuneb välja Alutaguse identiteet. Selles on
litsusel oluline roll. Tuleb olla julge
muutuste eestvedaja ning igapäevaste
tegude kaudu seda ühtekuuluvustunnet suurendada. Vallavalitsuse jaoks
ei ole enam olemas endiseid vallapiire, vaid on üks meeskond, kes teenindab võrdselt kõiki Alutaguse valla
elanikke ja kelle eesmärk on pakkuda
lahendusi, mitte tekitada probleeme
juurde. Enamik vallavalitsuse
jaist on ju kohalikud inimesed, kes
tahavad oma lastele ja kodukandile
parimat, kes ei soovi midagi lammutada, vaid kohalikku elu edasi viia.
Kuigi Alutaguse valla finantsvõimekus on praegu hea, ei ole mõistlik
luua uusi tasuta teenuseid või

kui kaevandustasu enam vallaeelarvesse ei

tule või elanike

arv

edasi

väheneb, peame olema suutelised
lasteaedu ja koole pidama, hooneid
ja taristut majandama, kultuuri- ja
spordisündmusi korraldama ning
sotsiaalteenuseid pakkuma.
Teenusekeskustelt ootavad inimesed erinevaid asju. Kujundame need
nii, nagu parajasti mõistlik ja vajalik

enam

ajakohane. Paljud probleemid

on tänapäeval distantsilt lahendatavad ning elanikul on tegelikult
harva põhjust vallamajja kohale
tulla. Erandiks on selliste küsimuste
lahendamine, mis nõuab isikuandmete töötlemist ja riiklike registrite
kasutamist sedalaadi toiminguid ei
saa tõepoolest igal pool teha.
Kõikides endistes valdades olid
–

aja jooksul välja kujunenud oma
tavad, kuidas asju aeti ja tööd korraldati. Ka teeninduskultuur on olnud
erinev. Nüüdsest tuleb tegutseda

ühtse meeskonnana. Ühtse, lahen-

tööta-

on. Praeguseks on välja kujunenud,
et Tudulinna ja Alajõe teenusekeskus tähendab raamatukogu ja

toetu-

Illukal käib teenuste osutamine edasi
endistes ruumides, küll aga väiksemas
koosseisus. Raamatukogud-seltsimajad saavad tulevikus elanike teenindamisel suurema rolli.
Iga keskuse töötaja peab suutma

läbi-

Ainult kontoris istuv ja vastuvõtuaegadel klienti ootav ametnik ei ole

sotsiaaltöötajat. Iisakus, Mäetagusel ja

dustele keskendunud töökultuuri
on vallavalitsuse üks
esmatähtsaid ülesandeid. Peame
püüdlema selle poole, et igaüks, kes
ükskõik millises valla asutuses valla
töötaja poole pöördub, saab hästi
teenindatud. Ka siis, kui lahendus
pole ootus- või meelepärane, peab
olema põhjust öelda, et asjaajamine
oli pädev ja õiglane.
Hea Alutaguse valla rahvas! Olge
aktiivsed ettepanekute tegemisel ja
tagasiside andmisel, et vallaelu paremini korraldada. Igasugune kriitika
vallavalitsuse otsuste ja tegude kohta
on kasulik, kui see on objektiivne ja
edasiviiv. See aitab muuta asjaajamist
paremaks.
Hoidkem häid suhteid!

kujundamine

otsustati delegeerida sotsiaalhoolekande
seaduses ja lastekaitseseaduses kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
•

lahendamine Alutaguse Vallavalitsusele;
delegeerida ehitusseadustikus,
planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku
japlaneerimisseaduse rakendamise seaduses
sätestatud ülesannete lahendamine Alutaguse Vallavalitsusele;
•

otsustati

otsustati delegeerida noorsootöö seaduses
sätestatud ülesannete lahendamine Aluta•

guse Vallavalitsusele;

koha-

otsustati delegeerida veeseaduses
likule omavalitsusele pandud ülesannete
lahendamine Alutaguse Vallavalitsusele;
•

•

otsustati muuta Alutaguse

Vallavolikogu

30.11.2017. a määrust nr 4 „Vallavolikogu
liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja
hüvituste maksmise kord“, mille kohaselt
volikogu esimehele ja aseesimehele
takse hüvitus volikogu otsusega ja volikogu
liikme hüvitise suurust muudeti alates
01.01.2018. a on volikogu liikme hüvitise
suuruseks 80 eurot volikogu tööst osavõtu
ja istungil osalemise eest;

määra-

Sotsiaaltoetused Alutaguse vallas
Kairi Soomer
abivallavanem

–

2018. aastast kehtivad vallavolikogu

poolt kinnitatud uued määrused.
Täpsemalt saab nendega tutvuda
Alutaguse valla kodulehel aadressiga www.alutagusevald.ee.
Alates 01.01.2018 saavad sotsiaaltoetusi taotleda abivajavad isikud,
kelle alaline elukoht on
gistri andmetel Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud. Alalise elamise kontrollmehhanismiks on vestlused
naabritega, erinevatel aegadel teostatudkodukülastused.

rahvastikure-

-

•

otsustati vastu võtta Illuka valla

elanud Alutaguse vallas vähemalt 6
kuud, laps on registreeritud Alutaguse
valda) 350 € avalduse ja sünnitõendi
alusel;
2) esmakordselt koolimineva
lapse toetus (Alutaguse valla kooli)
200 € avalduse alusel;
3) koolitarvete ja kooliriiete
toetus (toimetulekutoetust saavad
pered) kuni 100 € avalduse ja kuludokumentide alusel;
4) prillide, proteeside, ortopeedi-

liigid ja suurused:
1) sünnitoetus (lapse üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel

Toetuste

–

–

liste ja muude abivahendite ostmise
või laenutamise toetus (saajateks
tetöötavad vanaduspensionärid,
töötavad puuduva töövõimega isikud,
puudega lapsed arsti poolt väljastatud
tõendi alusel) – kuni 100€ aastas
duse ja kuludokumentide alusel;

mitmitte-

aval-

5) ravimite ostu toetus
(ainult retseptiravimid, saajateks

mittetöötavad vanaduspensionärid,
mittetöötavad puuduva töövõimega
isikud, puudega lapsed) kuni 100 €
aastas avalduse ja kuludokumentide
–

alusel;
6) matusetoetus

250 € avalduse ja surmatõendi alusel;
7) eakate sünnipäevatoetus (75,
80, 85 ja alates 90. eluaastast igal
aastal) 50 €;
8) jõulupakid saavad lapsed kuni
–

–

põhikooli lõpetamiseni.
Õpilastele on tagatud bussisõiduteenus üldhariduskoolides kuni
keskhariduse omandamiseni. Õpilastele tagatakse tasuta sõidupilet
maakonna piires, mille väljastab
sotsiaalteenistus. Õpilastele, kes õpivad väljaspool maakonda, tagatakse
sõidupiletitekompenseerimine avalduse ja kuludokumentide alusel.

Alutaguse vallakoolieelsetes

laste-

asutustes on vanema poolt kaetav kulu

lasteaia osalustasu 25€ kuus ühe lapse
kohta. Teisele jaigale järgmiselelapsele
on osalustasu suurus 10€ kuus ühe
lapse kohta. Toiduraha lapsevanematel
maksta ei tule, küll aga peab lapsevanem lasteaeda koheselt teavitama lapse
puudumisest. Mitteteatamise korral
tuleb vanemal tasuda toidupäeva maksumus alates teisest puudutud päevast.
Täpsemat infot toetuste jateenuste
kohta saab küsida sotsiaalvaldkonna

spetsialistidelt.
Uusi määrusi lisandub veelgi ja
me tutvustame kõiki neid lehes ka

edaspidi.

vallava-

Samuti palume edastada
litsusele info abivajavatest inimestest.
Märkame inimesi meie ümber!

III

lisaeelarve;
otsustati kinnitada Alutaguse valla koolieelsete lasteasutuste kõrgharidusega lasteaiaõpetaja täistööajaga töötamise korral
töötasu alammääraks 1050,00 eurot kuus
ja lasteaiaõpetaja abi töötasu alammääraks
•

650,00 eurot kuus;
õigusselguse huvides tunnistada
kehtetuks vallavolikogude otsused, mis on
•

otsustati

Alutaguse rahvuspark
Paul Kesküla
Alutaguse Vallavolikogu
keskkonnakomisjoni esimees

vastu võetud ühinenud valdade poolt;
•

otsustati määrata

Alutaguse Vallavolikogu

esimehele tema tööülesannete täitmise eest
volikogu esimehena hüvituse suuruseks
1800 eurotkuus alates 30. oktoobrist 2017.a;
•

otsustati määrata

Alutaguse Vallavolikogu

aseesimehele tema tööülesannete täitmise
eest volikogu aseesimehena hüvituse suuruseks 240 eurot kuus alates 30. oktoobrist
2017. a;
otsustati volikogu esimehele ja aseesimehele määrata isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist kuni 320 eurot
kuus. Hüvitist makstakse ametisõitudekohta
peetud arvestuse alusel arvestusega 0,30
eurot ühe kilomeetri kohta.
•

16. jaanuaril toimus esimene Alutaguse Vallavolikogu
keskkonnakomisjoni koosolek. Keskkonnaministeeriumi
esindajad tulid tutvustama ideed ühendada osa vallas
olemasolevatest kaitsealadest lahustükkidena Alutaguse
rahvuspargiks. Anti ülevaade idee ajaloost, pargi loomise
eesmärkidest, esialgsest ajakavast ja võimalikust ulatusest.
Kuulamas oli lisaks volikogu ja vallavalitsuse inimestele
mitmeid külalisi, kelle tegemisi rahvuspargi loomine võib
mõjutada. Küsiti täpsustavaid küsimusi, sh võimalike uute
kitsenduste kohta kohalikele elanikele ja ettevõtetele.
Ministeeriumi esindajad kinnitasid ,et kaitsealade laiendamist või uusi piiranguid kavas pole. Tõdeti, et kuna idee on
alles omandamas konkreetsemat kuju, siis palju vastuseid
selgub edasises protsessis, mille osaks peab olema kindlasti
koostöö valla ja kohalike inimestega.
Täna on olemas idee. Kuidas protsess edasi kulgeb, sellest järgmistes lehenumbrites.

Väljavõte keskkonnaministeeriumi pressiteatest:

rahrah-

Keskkonnaministeerium soovib luua Alutaguse
vuspargi, mille eesmärgiks on kaitsta ja väärtustada
piirkonna loodust ja pärandkultuuri. Alutaguse
vuspark plaanitakse moodustada ligi 44 tuhande
hektari suurusena Virumaa tüüpiliste ja haruldaste
ja rannikumaastike ning pärandkultuuri
kaitseks. Kui rahvuspargi loomise idee pälvib kohalike elanike heakskiidu ning osapooltega leitakse
üksmeel rahvuspargi loomiseks, soovib keskkonnaministeerium moodustada Alutaguse rahvuspargi
veel 2018. aastal, mil see oleks ühtlasi ka väärikas
kingitus tervele Eestile riigi 100. sünnipäeva puhul.
Alutaguse rahvusparki kavandatakse
dena järgmiste kaitsealade baasil: Puhatu, Agusalu,
Muraka ja Selisoo looduskaitsealad, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse
sealad ning Narva jõe ülemjooksu hoiuala ja Iisaku
parkmets. Kogu loodava rahvuspargi ala on juba
täna kaitse all, mis tähendab, et piirangute ulatus
ega maht rahvuspargi loomisega ei kasva. Küll aga
tekitatakse rahvuspargi loomisega piirkonda juba
praegu kaitstavast alast terviklik ja süsteemne loodus-ja pärandkultuuri kompleks.

soo-, metsa-

lahustükki-

maastikukait-

Alutaguse väärtused rahvuspargi
loomiseks:

metsade ja soode poolest rikas piirkond, kus on madal asustustihedus ja
•

vähe intensiivkasutuses maa-alasid;
Eesti pikim liivarand ja luitestik Peipsi
põhjarannikul;
Eesti suurima vooluhulgaga jõgi Narva;
Narva jõe vanajõed, luhad, niidud
Vasknarva ja Karoli vahel;
Eesti suurima järvede tihedusega
maastik Kurtnas;
•

•

•

•

•

Eesti ainsad mandriluited ehk kriivad

Agusalus;
Eesti suurim soostik Puhatu;
rikas ja haruldustega elustik: lendorav,
suurkiskjad, kotkad, rabapüüd jt;
•

•

kultuuriline piiriala, erinevate rahvaste
kokkupuute koht: muistised, kultuur,
vastastikused mõjud ja suhted;
kõrgelt hinnatud puhke-ja
sed piirkonnad, eriti Peipsi põhjarannikul ja Kurtnas.
•

•

rekreatiiv-
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Tulised, kuid vajalikud arutelud
Alutaguse hariduskorralduse üle
Annely Oone
Alutaguse vallavolikogu liige
Haridus-ja kultuurikomisjoni esimees

Kool on kogukonna süda. Nii väikestelekui suurtele. Mitte pelgalt maja.
Sellele igipõlisele ütelusele ei oskagi
vastu väita. Ja pole ka vaja.
Alutaguse vald on lisaks loodusrikkustele rikas ka haridusasutuste poolest – neli lasteaeda, kolm põhikooli ja
üks gümnaasium ning huvihariduskool.
Sellel lähtealusel seati ühinemisläbirääkimistel eesmärk tagada kvaliteetne ja
konkurentsivõimeline
ja põhiharidus tänastes asukohtades. Seejuures
märkusega, et võetakse suund vajadusel
lasteaed-põhikoolidele. Samas kinnitati

alus-

vajadust toetada hajaasustuspiirkondade

jätkusuutlikku arendamist.
Tudulinna ja Iisaku inimeste jaoks
on kooli teema kui punane rätik
jale. 2011.aastal alanud haridus- ja
teadusministeeriumikarmi käega realiseeritav koolireform tekitas piirkonna
inimestes hirmu oma koolide tuleviku

här-

pärast. Tudulinnas on igal aastal hoolekogu ja vallavalitsus tuleviku teemal
koosolekuid pidanud. Iisakus toimus
toona suur avalik arutelu, mille järgselt
tegi volikogu jaanuaris 2012 otsuse,
et „tuginedes erinevatele analüüsidele
ja aruteludele leiab Iisaku Vallavolikogu, et on otstarbekas ja vajalik jätkata Iisaku Gümnaasiumi tegevust

gümnaasiumiosaga“.
Hariduse teema on kõigile nii oluline ja südamelähedane. Meie elanikel
ei tasu pahandada vallavalitsuse ja
kogu peale, et koolide tuleviku teema on
päevakorda võetud. Tegelikult ootavad
kõik selgust – mis saab edasi ja kas jätkatakse, kui jätkatakse, siis kuidas. Muretsevad need, kes hoolivad Tudulinna
põhikoolist ja Iisaku kooli gümnaasiumiastmest, kus laste arv on väike. Jah,
numbrid on olulised ja neid eirata ei saa.
Samas on see vaid üks osa kogu teemast.
Lisame siia veel teised aspektid nagu
piirkonna elujõulisus, turvalisus, laste
koolitee pikkus, huvihariduses osalemine, kvaliteet, võrdsed võimalused
ning näeme kõike juba teises valguses.

voli-

Mitu puud on
mets?

Volikogu ülesanne on näha täna

piirkonda tervikuna, mitte pelgalt
Iisaku, Tudulinna, Mäetaguse, Alajõe
või Illuka keskselt. Volikogu liikmetel
lasub suur vastutus, kuidas kujundada
valda kümne aasta või veelgi pikema
aja perspektiivis ehk näha suurt pilti.
Suuna määraja on volikogu, mida viib
ellu vallavalitsus. Suunda ei saagi
gekäeliselt määrata ja selleks võtabvolikogu endale aega, arutab seda omavahel, komisjonides ja kogukonnaga.
Iisaku kooli hoolekogus ja
nemate koosolekul räägiti kolmest võimalikust valikust gümnaasiumiastme
puhul: jätkamine, sulgemine kohe ja
sulgemine etapiviisiliselt. Ma usun, et
mitmed volikogu liikmed nõustuvad
juba praegu, et gümnaasiumiastmes
teise kooli üleminek ei ole lihtne, pigem
keeruline. Kui õpilastele on lubatud
koolitee oma koolis lõpuni käia, siis ei
ole kellelgi õigustust seda muuta.
Ümberkorraldustest tuleb vallal 1. aprilliks ministeeriumile teada
anda. Varasematel aastatel oli tähtaeg
1. märts, kuid 2017 seadust muudeti.

ker-

lasteva-

Kõige lihtsam paistabki olevat sulgemine ning kohati tundub, et praktikaid ja valimisolekut selleks juba on.
Hoopis keerulisem on jätkata ning
teha vajalikud muutused selleks. Kõik
ei toimu kohe ning muutuste
miseks on vaja tahet, ehk ka abijõude
ja lisainvesteeringuid. Võrrelgem seda
olukorda probleemidega ettevõtluses,
kus tuleb muutustega majanduskeskkonnas kohaneda, teha midagi uut, kui
vanaviisi enam edasi ei saa. Hariduses
on muudatuste keskmes lapsed ning
see teeb lahenduste otsimise delikaatsemaks, sest lastega „katsetada“ ei saa.
Volikogu otsus võib olla ka see, et
kuna meil pole täna ühtset valla arengukava ehk nägemust vallast tervikuna,
siis ei saa täna ümberkorralduste otsust
teha. Aga volikogu peab oma seisukoha
välja ütlema, sest selgust ootavad Iisaku
ja Tudulinna piirkonna inimesed juba
täna, et teha kevadel laste jaoks tähtsaid
otsuseid. Andkem ja võtkem see aeg, et
korraks arutada ning teha asju õigesti
ja hästi.

elluvii-

Kaja Tina
Iisaku kogukonna liige

9. jaanuari õhtul kogunesid Iisaku
Gümnaasiumi aulasse kenake hulk
rahvast. Arutelu teemaks oli ei
rohkemat ega vähemat kui Iisaku
Gümnaasiumi kestmajäämine. Või

mittejäämine. Teema, mis puudutab väga paljusid, sest tegemist on
meie kogukonna ja selle näoga.

Arutelu avas kooli direktor
Anneli Bogens, kes tutvustas erinevaid graafikuid, mis pidid
nuid veenma drastiliselt vähenevas
õpilaste arvus. Kõik, kes ametikohustuste tõttu sõna võtsid, olid ette
valmistanud oma mantrad. Neid
me siis korduvalt kuulda saime:
laste arv väheneb, individuaalõpe
ei ole gümnaasiumiastmes
dav, rahaliselt on gümnaasiumi
pidamine väga kulukas. Et lapsed
on inimesed, mitte vaid arvud
tabelis, ei leidnud kinnitamist ega
ümberlükkamist.
Ei õpilased, õpetajad ega lapsevanemad olnud taoliste
kohtadega rahul. Jah, laste arv on
vähenenud. Erinevused naabervaldades makstud toetuste osas
on viinud selleni, et lapsuke võis
sündida ja elada küll ühes vallas,
aga kirja pandi seal, kus
tused ja koolitoetused suuremad
olid. Nii ei pruugi arvud päris õiget
pilti näidata. Uues olukorras ei ole
ühinenud valla elanike arvu ja
divust veel väga uuritud, vähemasti
ei osanud ametnikud sellele vastata.
Vallavanem oli küll arvamusel, et
rahalises plaanis jaksaks vald gümnaasiumiastet ülal pidada, oleks
vaid lapsi. Uues olukorras vajab
koolivõrk kindlasti korraldamist,
aga kõik tuleks ikkagi läbi arutada,
arvutusi teha. Ja kuulata südame
häält. Ka 21 gümnaasiumi õpilast
koos peredega on eelkõige inimesed oma soovide, vajaduste, lootustega. Kes üldse otsustab, mitu puud
on mets?
Gümnaasiumiastme õpilaste
arvu vähenemise üheks põhjuseks
on kindlasti ebakindlus. Üle kümne
aasta on liikunud sulgemisjutud.
Asjasse selguse toomine on häda-

kokkutul-

mõel-

seisu-

Foto: Aulis Pärnpuu

sünnitoe-

sün-

QUO VADIS Iisaku gümnaasium?
–

Andrus Aamer
vallakodanik

Tudulinna õpilaste gümnaasiumivalikus
prevalveerivad Tartu ja vähesel määral ka

õppeasutused.
Järgmine oluline aspekt

Avinurme

Alutaguse vallas seisab Iisaku
Gümnaasium hamletliku dilemma
ees: olla või mitte olla. Vallavalitsus on
tegemas pragmaatilist otsust gümnaasium sulgeda, mis on aga kogukonnas
tekitanud vastuseisu.
Proovin vaadelda tekkinud
siooni lähtudes printsiibist, et kerge on
hukkamõista jahoopis raskem on mõista
ja aru saada.
Alustan siis kõige tähtsamast –
inimestest ja kogukonnast. Üldine
demograafiline tendents Eesti Vabariigis
on vähenev ja vananev elanikkond. Sama
kehtib ka Alutaguse valla kohta. Aastatel 2013–2017 on meie vallas sündinud
kokku 242 (sh Iisakus 38) last, neljas
valla lateaias käib kokku 166 Alutaguse
last. Kokku pisut üle 400 lapse, kes vajavad lähiaastatel kooliharidust. Jätame
kõrvale vallavälised lapsed ja eeldatavalt
mujale põhiharidust omandama minevad
– nende osakaal jääb alla 10%. Mäetaguse
Põhikoolis õpib praegu 126, Illuka
aed-põhikoolis 67, Tudulinna Põhikoolis
17 ja Iisaku Gümnaasiumis 114 põhikooli
õpilast. Iisaku Gümnaasiumis omandab
keskharidustkokku 21 gümnasisti.
naasiumiastme õpilaste arv on 2006.
aasta 43lt mõningate kõikumistega langenud 21ni. Põhiliseks põhjuseks selles
langustrendis on põhikooli õpilaste arvu
vähenemine samal perioodil 180lt 114ni.
Kas nüüd, peale Alutaguse valla
tamist, kus põhikooliastme õpilasi on üle
300, olukord muutub oluliselt? Empiiriliselt võin väita, et Mäetaguse ja Illuka
laste hariduslikuks tõmbekeskuseks on
pigem Jõhvi ja Kohtla-Järve. Iisaku ja
Uues

situat-

laste-

Güm-

moodus-

on EV hari-

duspoliitika. Üldine suund on võetud
riigigümnaasiumite süsteemile, mida
käsitletakse koolivõrgu korrastamisena.
Eelmainituga kaasneb väikekoolide
rahastamise jätkuv vähenemine ja gümnaasiumite

sulgemine.

Võime

sellega

nõustuda või mitte, aga selline on praegune reaalsus. Lisame siia ka Iisaku valla
volikogu ja vallavalitsuse morbiidsed ja
mitmeti mõistetavad signaalid günaasiumiosa sulgemise/jätkamise osas. Eks
ole ka eelmise omavalitsuse ebamäärane
seisukoht põhjuseks, et põhikooli lõpetamise järel Iisaku noored on siirdunud
õppima mujale – puudus selgus, mis
lähiaastatel gümnaasiumist saab.
Iisaku Gümnaasiumi rahastamismudel. Lähtume siin Alutaguse valla
eelarve projektist ja
teeriumi Alutaguse üldhariduskoolide
pidamiseks antavatest toetustest 2018.
aastaks. Põhilised finantspositsioonid IG
osas on: põhikool 404 239 eurot, gümnaasium 89 063 eurot ja majanduskulud
246 305 eurot. Põhikooli ja gümnaasiumi
kulude ülekaalukalt suurima osa
dustavad töötasud. Teen siin ühe spekulatiivse arvutuse. Käsitleme majanduskulusid püsikuludena, kuna neid tuleb
vallal teha nii või teisiti, sest põhihariduse
andmine on kohaliku omavalitsusüksuse
esmatasandi ülesanne ja IG hoonega seotudkulud jäävad valla kaela kuni hoone
lõpliku hävimiseni või võõrandamiseni.
Mitte eriti keerulise arvutuse käigus
saame ühe õpilase maksumuse valla
finantseerimise osas. Põhikooli õpilane
n-ö maksab valla eelarves 2 290 eurot ja
gümnasist 1 472 eurot aastas. Arvestame

Rahandusminis-

moo-

oma-

asjaolusid, et IG keskmine pind õppuri
kohta on 31,6 2 (Eesti keskmine 14,3 ja
riigigümaasiumites planeeritav jääb alla
10 m2) ja õpetajate olemasolevkoosseis
võimaldaks ilma töötasukulusid oluliselt
tõstmata anda keskharidust vähemalt 50
õpilasele. Valla eelarvele lisakulutus
tas ei ületaks lähiaastatel 50 000 eurot.
Eelnevast loogigast lähtudes on mõistlikum hoopis gümnaasiumi arendamine?!
Kool on kogukonna süda kõlab
küll pateetiliselt, aga samas omab sügavat sisu. Varasematel aegadel peeti kõige
olulisemaks kohaliku piirkonna arengu
sümboliteks kirikut, kooli ja kõrtsi.
Kiriku ja kõrtsi osatähtsus kogukonna

m

aas-

–

jaoks on marginaliseerunud.

Jäänud

on

Teemat Iisaku Gümnaasiumi pädevusest ja ka konkurentsvõimelise güm-

naasiumihariduse andmise võimekusest
ei ole mõtet isegi käsitleda – vaatamata
kõigile tõmbetuultele, on tegemist väärika haridustempiga omas kohas ja ajas.
Mis saab edasi? Valikuid on täpselt
kolm, kõik oma plusside jamiinustega.
1. Gümnaasiumiastmekohene j lõplik sulgemine põhimõttel parem õudne

a

lõpp kui lõputu õudus.
2. Gümnaasiumi sulgemine järkjär-

sel-

gult (st uut 10.klassi enam ei avata)
leks, et praegused gümnasistid saaksid
oma koolitee Iisakus lõpetada.
3.

Jätkatakse

gümnaasiumina ja

panustatakse, alustades kogukonnast

ainult kool.
Milline roll on koolil ja eriti gümnaasiumil Alutaguse vallas ja Iisakus?

kuni vallavalitsuseni, maksimaalselt gümnaasiumi arendamisse ja turundamisse.

Alustame traditsioonide järjepidevusest,

Parafraseerides Paul Kerest, et parem on

väheste haritlaste hoidmisest tühjaksjooksvas maaelulises piirkonnas, mis
omakorda mõjub määravalt kogukonna
arengule ja jätkusuutlikusele. Äärmiselt
oluline on õpetajate kvalifikatsiooni hoidmine, sest gümnaasium eeldab kõrgemaid
nõudeid. Ka uute õpetajate leidmisel on
tähtis stiimul teostada ennast just gümnaasiumis. Kohalik gümnaasium annab
võimaluse keskhariduse saamiseks noortele, kes ei vali kutseharidust või ei kvalifitseeru teistesse gümnaasiumitesse. Eriti
vajalik on valla gümnaasium neile
dele, kes kas majanduslikel või sotsiaalsetel põhjustel ei saa oma lapsi kaugemale
keskharidust omandama saata. Võime
rääkida akadeemilise õhkkonna puudumisest, valikainete vähesusest, konkurentsi
puudumisest jms, aga need on puhtalt
hariduslikud kriteeriumid. Koolil on läbi
aegade olnud maapiirkondades kanda üldkultuuriline ja sotsiaalne ülesanne.

pere-

mängida halva plaaniga, kui üldse ilma

plaanita. Konkreetne ja lõplik otsus tuleb
teha.
Kes seda otsustab? Otsustame meie
kõik – Alutaguse vallaelanikud läbi enda
valitudvallavolinike. See on formaaljuriidiliselt esindusdemokraatiaskehtiv asjaajamiskord. See tähendab, et tuleb oma
arvamusest teavitada vallavolikogu liiget,

keda te viimastelkohalikel valimistel valisite. Loomulikult saab teavitada volikogu
ka otsedemokraatiale omaste tegevuste
kaudu – allkirjade kogumine, rahvakogunemised, miitingud jms.
Meie pere, sh kolm Iisaku Gümnaasiumi õpilast ja isiklikult mina,
sime gümnaasiumiosa säilitamist, aga...

eelistak-

Erilised tänudKairi Soomerileja Anneli

Bogensile, kes varustasid mind selle kirjatüki kirjutamiseks vajalike andmetega.

vajalik, sest vallavolikogu peab asja-

kohase otsuse langetama hiljemalt
märtsi istungil. Vallavanem Tauno
Võhmari sõnul on laual kolm
varianti. Saalisolijatele näis enim
meeldivat variant gümnaasiumi
jätkamisest. Pandi südamele, et
tegeletaks võimaluste otsimistega
Iisaku Gümnaasiumi atraktiivsemaks muutmiseks. Ei tuleks keskenduda vaid sellele, kuidas asjad
meile endile paistavad, vaid tuleb
mõelda, kuidas me paistame väljapoole. Seda vana reklaamimeeste
tõde sobib kasutada ka siin.
Hooti väga kirglikuks paisunud arutelu lõppes kuidagi, ütleks,
et eikuidagi. Hakati lihtsalt laiali
minema. Otsad jäid lahtisteks ning
milleski konkreetselt kokku ei lepitud. Kas tuleb mingi arutelu veel?
Ja kui tuleb, siis mis sellest kasu
saab olema? Õpetaja Eda Välimetsa sõnul on koolis arutatud
Iisaku Gümnaasiumi arendamise
teemadel korduvalt.Koos on välja
mõeldud nii mõndagi huvitavat,
kuid ettepanekud on jäänud kalevi
alla. Nii jäädi seegi kord ootele, et
vaatame, mida volikogu otsustab.
Loodame siis, et otsustab. Pole vist
tarvis üle korrata, millist otsust
koosolekust osavõtjad ootama jäid.

4

JAANUAR 2018

ALUTAGUSE VALLA LEHT

ALUTAGUSE VALD

Alutaguse nimest
Põhjasõja tulemusena liidab tsaar Peeter I Alu-

Vallo Reimaa
Ajaloolane

taguse Virumaaga ning Narva linna Peterburgi

kubermanguga. Kiriklikult jäi Alutaguse siiski
edasi eksisteerima samanimelise praostkonnana
Alutaguse nimi esineb esmakordselt Taani
kuninga Valdemar II maksukohustuste
nimistus, millest pärineb enamik Põhja-Eesti kohanimede esmamainimisi ning
mis koostati 1240. aasta paiku seoses Põhja-Eesti lõpliku üleminekuga Taani riigi
koosseisu. Sellel Taani riigiarhiivis säilitataval käsikirjalisel ürikul pealkirja küll
ei ole, kuid ajaloouurijad on seda hakanud
kokkuleppeliselt nimetama „Taani hindamisraamatu suureks Eestimaa nimistuks“.
Alutaguse nime leiame sealt koguni kahel
korral kujul Alentagh ja alentakæ. Mõlemal juhul on tegemist Muinas-Eesti kirdepoolseima kihelkonnaga, mille territoorium
hõlmas suure osa tänapäeva Ida-Virumaast.
Kuna nimistu terviktekst on kirja pandud
eesti keelt mittevaldavate taani või saksa rahvusest kirjutajate poolt ja läbinud ilmselt eelnevalt
veel mitmeid ümberkirjutusetappe, mille käigus eestimaised kohanimed „katkise telefoni“
mängule sarnaselt vahel tundmatuseni
sid, siis on esimeseks ülesandeks taastada nime
omaaegne eestikeelne kuju. Keeleteadlased
pakuvad selleks algseks nimekukuks
taken (lühenenud vorm aluentaka). Lauluisa
Kreutzwald kasutas oma eeposes „Kalevipoeg“
nimetust Alutaga või ka lihtsalt Alu, mille kirjakeelde „tõlgitud“ kujuks ongi Alutagune.
Fr. R. Kreutzwald seostas Alutaguse nime
tekkimise Alulinna soolinnusega (Allo-linn),
mille lähedalt hiljem leiti sohu ohverdatud
nasesemeid. Arheoloog V. Lõugase arvates võis
tegu olla isegi kogu Kirde-Eesti keskse ohverja kultusekohaga. Alutaguse tähendaks
seega Alu-nimelise muinaslinnuse või kultusekoha tagust piirkonda, milline nimetus sai tekkida ainult Purtse jõe äärse elanikkonna poolt
vaadatuna. Samas asus Purtse jõe suudmes ju
Kirde-Eesti tähtsaim sadamakoht ning võimukeskus, koos ümbritseva Askælæ kihelkonnaga
(hõlmas hilisema Lüganuse kirikukihelkonna
ala). Vägagi tõenäoliselt võis sellessekompleksi kuuluda ka mingi omaaegne religioosne keskus.
Nii Taani hindamisraamatu, arheoloogia kui
keeleteaduse
–

teisenealuen-

mui-

dus-

andmetel näib tegemist olevatkahest muinaskihelkonnastkoosneva tervikpiirkonnaga, millest
Taani ajal (tõenäoliselt 13.sajandi III veerandil)
moodustati iseseisev maakond. Vanim säilinud
ametlik maakonnana esmanimetamine pärineb
siiski alles 1323. aastast. Taani kuninga 1347.
aasta müügilepingus, millega Põhja-Eesti läks
üle Saksa ordule, esinevad juba võrdväärsetena
kolm maakonda Harju, Viru ja Alutaguse.
Maakonna staatuses esineb Alutaguse jätkuvalt läbi kogu keskaja ja rootsi aja ning alles
–

ning kuna tsaariaegne Virumaa oli haldamiseks

liiga suur, siis toimis Alutaguse tsaariajal ka iseseisva kohtupiirkonnana.
Tuleme nüüd tagasi muistse Alu nime
tähenduse juurde. Kreutzwald võrdles seda
sood tähistava murdesõnaga alu, mida toetas
ka Alulinnas kaevamisi teostanud baltisaksa
arheoloog C. Grewingk. Antud murdesõna
lähtekohaks on tähendus „alumine“, mis sobib
soos asuva ohvrikoha tähistamiseks üsna hästi.
V. Lõugas lähtus samuti ohverdamiskohast ja
pakkus nime seletuseks skandinaavlaste maagilise sõna alu, millega muuhulgas tähistati
seid ohvripaiku. Sama sõnaga on suguluses ka
altar kui ohvrirituaalide sooritamise koht. Kuna
arheoloogilises
germaani mõju on
materjalis tänu Purtse sadamakohale väga tugev,
siis võib sellelgi oletusel oma tõepõhi all olla.
Pealegi ühendab mõlemaid hüpoteese eeldus
Alulinnast kui
kesksest
hast. Paraku eksisteeris Alo ka isikunimena ning
mitmed teisedki eesti muinaslinnnused on oma
nime saanud just isikunimest, mis võisid küll
samuti seostuda tänaseks unustatud tekkemüütidega või omada mingit muinasusundiga seotud tausta. Seega lõplik vastus Alutaguse nime
tähendusele vähemalt esialgu puudub.
Vahetult Eesti iseseisvumise järel taastati
1920. aastal kohaliku elanikkonna ettepanekul
Alutaguse maakondlik staatus, kuid vaidlused
maakonnakeskuse asukoha üle (kas Jõhvi või
Narva) viisid lõpuks jällegi maakonnalikvideerimiseni. Alles 1949. aastal taastati maakonna
staatus kestvamalt, esialgse nimetusega Jõhvimaa, seejärel Kohtla-Järve rajoon ning lõpuks
maakond. Aastatel
kandis
ajutiselt Alutaguse valla nimetust Vaivara kihelkonna Narva jõe äärne idaosa. Sellega paraku
kadus Alutaguse haldusüksusena kasutuselt
ning säilis edaspidi vaid maastikulise üksuse

seal-

Kirde-Eesti

Kirde-Eesti

Ida-Viru

kultuseko-

1939–1950

nimetusena, mis koondas endasse

Ida-Virumaa

lõunaosa ulatusliku soode ja metsade piirkonna.
Koos sellega nihkus rahva teadvuses Alutaguse
nime geograafiline tähendus
põhjaosast (kus see asus veel 20. sajandi esimesel
poolel) üle Ida-Virumaa lõunaosale.

Ida-Virumaa
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JA RAHVASTIK
Pindala: Ida-Virumaa 3005 km2, sellest
Alutaguse vald 1465 km 2 ehk 49%
Rahvaarv: Ida-Virumaa 140 388 inimest,
sellest Alutaguse vald 4929 inimest ehk 3,5%
Peipsi rannajoon Eestis on 175 km, sellest
Alutaguse vallas 35 km ehk 20%

ALUTAGUSE VALLA
TEENUSKESKUSED

Alajõe teenuskeskus
Valla tn 8, Alajõe
telefon+372 336 6182
mobiiltelefon +372 5555 3486
Illuka teenuskeskus
Valla, Illuka
telefon +372 336 6902
mobiiltelefon +372 520 2014

Mäetaguse teenuskeskus
Pargi 5, Mäetaguse
telefon +372 336 6900
mobiiltelefon +372 528 0514
Tudulinna teenuskeskus

Pargi 2,Tudulinna
mobiiltelefon +372 5663 8765
Iisaku vallamaja
Tartu mnt 56
41101 Iisaku alevik
Alutaguse vald

Ida-Virumaa

üldtelefon+372 336 6901

e-post: info@alutagusevald.ee
www.alutagusevald.ee
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VALITAKSE ALUTAGUSE TALENT 2018
Pille Nagel
Alutaguse talendikonkursiprojektijuht

VIISIRATAS
Merle Pikhoff
Lauluvõistluse korraldaja

4. veebruaril toimub Iisaku rahvamajas konkurss Alutaguse talent.

osa-

Tõttöelda valitakse sellel konkursil kohe mitu talenti:
lejate vahel läheb jagamisele seitse preemiat. Talendikonkurss sai eelmisel aastal ellu kutsutud viie siinse valla koostööprojektina ning see on suunatud just Alutaguse piirkonna
noortele. Seoses valdade liitumisega on tänavu osavõtjate
ring laienenud. Konkursist on osa võtma oodatud Alutaguse
ja Mustvee valla sissekirjutusega või nimetatud valdade koolides õppivad noored.
Konkursi eesmärk on noorte omaalgatuse toetamine ja
talentide avastamine ning tunnustamine. Konkursi
dajateks on noored ise ehk Iisaku Gümnaasiumi õpilasesindus. Noored tellivad vajaminevad vahendid, sõlmivad
kokkulepped, kaunistavad saali, kaasavad eakaaslasi ja täiskasvanuid, juhivad konkurssi ning teevad kõik ettevõtmise
õnnestumiseks.
Esinemisnumbri õppimise juures võib kasutada
vanu abi, kuid lavale esinema on lubatud ainult 7–26aastased. Noorel tuleb publikuga suhelda, ennast ja oma esinemist
tutvustada. Õpetaja ei ole see, kes registreerib oma õpilased
konkursile ja nende eest kõik ära teeb, vaid ikka noored ise
ning nende sõbrad ja pered.
Kuna auhinnad on üsna suured, siis on arusaamatuste
ärahoidmiseks korraldajate poolt välja töötatud põhjalik
konkursi reglement. Reegleid enne konkurssi ei muudeta,
kellelegi mööndusi ei tehta ja eritingimusi ei lubata. Seega
on vaja kõigepealt reglement põhjalikult läbi lugeda ning
sellest ka täpselt kinni pidada. Tuleb täita ära registreerimisleht ning see õigeks ajaks Iisaku Gümnaasiumi sekretäri kätte
toimetada. Reglement ja registreerimisleht on leitavad Alutaguse valla ja osalevate koolide kodulehtedel. Registreerimine
lõpeb 26. jaanuaril täpselt kell 16.00.
Konkursipäeval tuleb esinejatel pool tundi enne algust,
hiljemalt kell 11.30, kohal olla. Seejärel toimub esinemisjärjekorra loosimine ja esinejate instrueerimine. Rahvamajas esinemispäeval proovi teha ei saa. Kui on soov proovi teha, siis
tuleb selleks eelnevatel päevadel võimalus leida ja rahvamaja
juhatajaga ise aeg kokku leppida jällegi see omaalgatuse
kasvatamise moment. Kindlasti soovitan esinemist harjutades kella peal aega võtta, sest nii lava seadmine, tutvustus,
kui esinemine ei tohi kesta üle 8 minuti.
Loodan, et eelnev jutt kellelegi hirmu naha vahele ei ajanud. Tegelikult on kõik ju väga lihtne: esineda võib millega
iganes, vanuserühmi ei ole, auhindade jagamise raske töö
teeb ära asjatundlik žürii ning publik valib oma lemmiku. Kõik
huvilised on oodatud kaasa elama! Eelmisel aastal toimus
konkurss esimest korda. Toona osales konkursil 29 noort 23
esinemisnumbriga. Oli laule, luulet, pillilugusid, komöödiat,
paroodiat, trikke, tantsu ja mustkunsti. Ootame põnevusega,
millega tänavused talendid pealtvaatajaid üllatavad!

korral-

täiskas-

–

„Viisiratas“ on lauluvõistlus, mida Iisakus on peetud alates 1994.
aastast. Võistlus toimub üle aasta ning tänavu 28. aprillil on
mas 13.kord. Osalema on oodatud Alutaguse valla solistidkuues
vanuserühmas: kuni 4 aastased, 5-7 aastased, 8-10 aastased,
aastased,
aastased, 18 aastased ja vanemad.
remate vanuserühmade võitjad saavad edasipääsu ETV
võistluse „Laulukarussell“ maakondlikku vooru. Nii et valige
laul välja, pöörduge oma lauluõpetaja poole ja asuge õppima.
„Viisiratast“ on paljudest teistest lauluvõistlustest alati eristanud
fakt, et meil lauldakse ansambli saatel. Palume noodid toimetada Iisaku rahvamajja, et ansambel saaks samamoodiharjutama
hakata. Mõne aja pärast peab tulema rahvamajja bändiga kokku
mängima (orienteeruvalt kahel korral). Registreerumine hiljemalt 26. veebruariks meiliaadressil merle.pikhoff@gmail.com.
Hiljemalt samaks ajaks ootame ka noote.
Vajalikud andmed: solisti nimi, sünniaeg, kontakttelefon,
esitusele tuleva laulu pealkiri ja autorid.
Lisainfo telefonil 5886 6418

tule-

11-13

14-17

Noolaulu-

Kiiklas levib kohvikukultuur
Ruth Linnard
Kiikla rahvamaja juhataja

Sellise pealkirjaga artikli leiab Virumaa
Teataja 1939. aasta veebruari numbrist, kui
sirvida Eesti ajalehtede digiteeritud andmebaasi. Artiklist võib lugeda, et Kiikla
naiste Seltsi korraldusel toimus 1939. aasta
5. veebruaril Kiikla rahvamajas kohviõhtu,
mis oli esimeseks „kohvikukultuuri"
toomise katseks kohapeal. Kiikla naistel oli
kavatsus esimese sellesarnase katse õnnestumise järele sisse seada Kiikla rahvamajas
pühapäevakohvik. Kahjuks ei ole hilisematest

Maa-

maale-

Lii Roosa
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
www.pakmty.ee

Peipsi-Alutaguse

Kooostöökoja sügisene
kestis

valitakse

Alutaguse talent

Meetmete lõikes esitati taotlusi:
M1 Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse

Konkursil võivad osaleda kõik noored, kelle elukoht
on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse või Mustvee vallas või kes õpivad nimetatud valdades asuvates koolides ning kes konkursi toimumise päeval
on 7–26 aastased.

arendamine
Laekus 32 taotlust kogusummas 600 600 €
Toetust sooviti summale 344 829 €
Jagada 200 000 €
M2 – Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks
turismisihtkohaks
Laekus 14 taotlust kogusummas 623 791 €
Toetust sooviti summale 380 863 €

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 26. jaanuariks 2018
kell 16.00 saata aadressil iisaku@iisaku.edu.ee või tuua
Iisaku Gümnaasiumisse (aadressil Tartu mnt 62, Iisaku alevik) sekretäri kätte osaleja (alaealise puhul lapsevanema)
poolt (digi)allkirjastatud registreerimisleht. Registreerimislehed ja konkursi reglement on kättesaadavad osalevate valdade ja koolide kodulehtedel.

haridus-ja teadusministri kinnitatud

ning

Sotsiaalprogrammi„Tõrjutusriskis noorte kaasa-

Eesti Noorsootöö Keskuse

poolt elluviidava Euroopa

fondi kaasrahastatud
mine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.

Toetust sooviti summale 323 089

€

Jagada 200 000 €

juurdeehitus

Elektrivõimsuse suurendamine, toitlus-

23,5

1702,34

1021,4

3141

1884,6

23,2

Automaatroolimisseade
Puidutööseadmed
Lauda katuse renoveerimine
Täisfunktsionaalsete hooldusvoodite
soetamine
Taheda orgaanika laoturi ja heinavaaluti
soetamine

4750

2850

23,05
22,95
22,85

14548

8728,8

22,75

20020

12012

22,6

Koduköögi renoveerimine ja töötingimuste parandamine

12224,4

7334,64

22,5

MTÜ Virumaa Metsaühistu
Lepiku Tiigi Talu OÜ
Dello RD OÜ

Mobiilse halumasina soetamine
Lepiku Tiigi Talu kuivati katuse vahetus

9500
29355,2

5700
14675

22,1

7841

4704,6

21,65

ProTeen Arendus OÜ

Keldri rajamine
Paremate tingimuste loomine
Mitmekettaline saepink
Madise talu tehnika soetamine
Väärtustades puitu
Puidutööpinkide soetamine
Ruloonpress ja väravad
Ümarpulga masina TV 65 soetamine

12397,2
6368

7438,32
3820,8

21,65
21,35

7663

4597,8

21,3

4028
30971
20752,76

2416,8

21,15

18582,6
12451,66

21
20,95

16564,5

9938,7

20,75

23097

13858,2

18,65

99462,72
4954,92

59677,63
2972,95

24,45
24,2

119400,8

60000

24,15

14778,35

8866,96

23,25

7195,14

4317,08

23,2

8150

4890

23,2

Kalev Toome

Tamme-Kopra talu
Puit-Iisaku OÜ
Tiit Toommägi Madise talu
Fatamorgana Group OÜ
Puiduraja OÜ
Tagavälja talu
Treimix Puit OÜ

Lustimetsa Grupp OÜ
A.U.S Partners OÜ
OÜ Paemetsa
Joiner OÜ
Osaühing Kuru Puhkemajad
Joiner OÜ

Pagariseadmete soetamine

Lustimetsa meistriateljee ehitamine
Kalma külalistemaja
Majutusteenuse arendamine
Kauksi telklaagri ujuvkai soetus
Puhkemaja arendamine
Kauksi telklaager kajakkide ja paatide

terrass-aken-uks

soetus

Osaühing Kauksi Rand

öelda, et oli palju häid ja hästi läbi mõeldud pro-

Tamme Teemaja OÜ

Kauksi kohviku mööbli soetamine
Tamme Teemaja külalistemaja ehitamine

Reinar Halliku Korvpallikool

Reinar Halliku Korvpallikooli
pallilaagri korraldamine ja varustuse

Iisaku Vallavalitsus
MTÜ Kalma Külaselts

soetamine
Iisaku discgolfipark
Kalmaküla mänguväljak

Mäetaguse Vallavalitsus
MTÜ Avinurme Suveteater

Pagari küla mängu-ja vabaaja
Helitehnika ja valgustus

Tudulinna Laulu-Mängu Selts

Rahvarõivad naisrahvatantsurühmale
Rabaroosid

Lohusuu Jahiselts MTÜ

M3

23,55

Kombiahju soetamine

tuse lisainventari soetamine

Kinnitati kokku 40 taotlust. Kokkuvõtvalt võib

jekte. Kõik kahjuks toetust ei saanud, kuna eelarvevahendid olid piiratud. Hindamiskomisjon
nägi palju vaeva, et saada maksimaalselt parim,
piirkonda arvestav tulemus. Uus taotlusvoor on
tulemas sügisel 2018. Ehitusprojektidega võiks
meie poole pöörduda juba suve lõpus. Saame
anda soovitusi, mis dokumente on taotlemiseks
juurdevaja ja millelerohkem tähelepanu pöörata.
Kaunist alanud aastat kõigile!

17964

1773

Heleni Leib OÜ

M2

25,45

29940

27,55

13140

Sotsiaal-

Jagada 200 000 €
M3 – Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine
Laekus 18 taotlust kogusummas 394 971 €

28144,21

2955

ja
Avinurme
Turvakeskus MTÜ

M1

46907,01

punkte

21900

Päevapoeg OÜ

–

seitse 100 € Lõunakeskuse kinke kaarti

Ruumide kohandamine meiereiks
Tootmise arendamine
Tootmishoone rekonstrueerimine ning

OÜ Omavirma

,

AUHINNAD:

Alutaguse Juust OÜ
Germani talu OÜ

OÜ Cops&Max
OÜ Ole talu

Toetuse
summa
2732,7

KOKKU

summa
4554,5

Projekti

Projekti nimi

Maamaitse OÜ

M2 ja M3 meetmesse

paran-

4. veebruaril 2018 algusega kell 12.00

19 esineb Kaire Rapur, kauni lauluhäälega
sooloartist ja andekas klaverimängija, kelle
esituses kõlavad ballaadid ja jazzpalad.
12. veebruaril on kõik oodatud ajalookohvikusse, sest sellel päeval täitub täpselt
85 aastat rahvamaja avamisest Kiikla mõisa
viinavabriku hoones. Ka selle sündmuse
kohta on võimalik leida materjale sirvides
vanu ajalehti.
Edaspidi on kavas veel filmikohvik, lastekohvik, kirjanduskohvik ja miks mitte ka
pühapäevakohvik. Erinevate teemade kõrval on loomulikult vääriline koht ka kohvil,
mis Türgi vanasõna kohaselt on must kui öö,
kuum kui põrgu ja magus kui armastus.

Asutus

Cadeko Grupp OÜ

7.–13.10.2017. Kokku laekus 68 taotlust, millest
60 said järelepärimise. Tähtajaks laekus 56
datud projektitoetuse taotlust. Hindamisele läks
kokku 64 taotlust. Valdade lõikes jagunesid taotlused järgmiselt: Avinurme 12, Iisaku 22 Illuka
7, Lohusuu 12, Mäetaguse 6, Tudulinna 5.

Tegevusi rahastatakse

väljaannetest võimalik leida andmeid, kas
nende ettevõtmist saatis edu. Teades, millised pöördelised ajad olidtol ajal ees ootamas,
võib arvata, et pikka iga sellel ettevõtmisel ei
olnud.
Austusest esiemade algatuse vastu ja seoses Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamisega,
tekkis mõte viia Kiikla rahvamaja väikeses
saalis läbi uus „kohvikukultuuri maaletoomise katse“, mis sisaldab erinevaid teemaõhtuid õdusas kohvikuõhkkonnas.
Esimesena avab 8. veebruaril kell 18
uksed käsitöökohvik, kus kogenud meistri
Natalja Jürgensi juhendamisel saab soovi
korral valmis teha juubeliaasta kalendri. Kell

LEADER sügisese taotlusvooru tulemused

taotlusvoor M1,

Iisaku Rahvamajas

Viisiratas 2016. Foto: Merle Pikhoff

21,7

4746

2847,6

22,8

111026

56427,78

22,35

30134,95

27121,46

26,3

6988,8

6289,92

23,45

3517,2

3165,48

23,45

53226
3979,2

30000
3581,28

23,45

4955

4459,5

23,05

Lohusuu Jahiseltsi maja renoveerimine

22814,4

20532,96

22,95

SA Iisaku Kihelkonna Muuseum Kihelkonna pärandkultuuri õppekeskus

66590,4

59931

22,7

5949,6

5354,64

22,1

59867,52

39563,76

19,3

Mittetulundusühing
Mäetaguse Venator
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Iisaku Kogudus

korv-

Seadmete soetamine
Iisaku kiriku fassaadi remont

ala

23,15
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

Hiiumaa, Illuka, Narva
HINdamatu kogemus

Muudatused Alajõe piirkonna
korraldatud jäätmeveost vabastamisel

–

Martin Miller
Keskkonnaspetsialist

Alates 01. veebruarist 2018 kehtib Alutaguse vallas Alajõe piirkonnas
korraldatud jäätmeveost vabastamise täpsustatud regulatsioon (Alutaguse Vallavalitsuse korraldus nr 140), millega on võimalik tutvuda
Alutaguse valla koduleheküljel www.alutagusevald.ee.
Vastavalt uuele jäätmeveost vabastamise regulatsioonile ei ole
edaspidi võimalik suveperioodil (1. aprill – 31. oktoober) korraldatud
jäätmeveost vabastust saada.
Samuti ei ole võimalik korraldatud jäätmeveost vabastuse andmine talveperioodiks (1. november – 31. märts) juhul, kui:
1) Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu;
2) kinnistul asub suvila, millesse on registreeritud elukoht

(sissekirjutus olemas);
3) kinnistul tegutseb juriidiline isik.
Kinnistu omanikule antakse automaatne vabastus korraldatud

Noored batuuditrennis.
kolm kohtumist:
Narvas, Hiiumaal ja Illukal. Projektis osales
kokku 50 noort ja kuus juhendajat. Oktoobris kohtusime Narvas ja teema oli „Virtuaalne
ja reaalne vabaaja veetmine“. Erinevate tegevuste ja mängude käigus leiti uusi sõpru.
Noored kasutasid aktiivselt oma võõrkeeleoskust ning said uusi teadmisi. Detsembris
mus keskkonnateemaline kohtumine Hiiumaal. Noored tegid vanapaberist postkaarte
ning moeshow taaskasutusriietest. Jaanuaris

Projekti raames toimus

Anna Konovalova
Kurtna Noortekeskuse juhataja

Kurtna Noortekeskus viis sel aastal läbi

pro-

jekti „Hiiumaa, Illuka, Narva HINdamatu
kogemus“, mis oli osa SA Archimedes programmist „Noortekohtumised“. Eesmärk on
soodustada Eestis elavate 11-16 aastaste
erineva emakeelega noorte omavahelist
suhtlemist ja teineteise mõistmist.
–

toi-

„Ter-

nägime üksteist juba Illukal jateema oli
vislik eluviis“. Noored said teadmisi tervislikust toitumisest, tegid palju sporti, proovisid
uusi treeningstiile nagu batuuditrenn.
Projekti käigus kadusid noortel
vumused teineteise suhtes. Saadi juurde
palju uusi sõpru. Osalenutel on suur soov
kohtuda veel ja teha midagi koos. Noortel
tekkis idee leida ise võimalusi analoogsete
projektide läbiviimiseks. Loodame, et nad
saavad sellega hakkama!

eelar-

Eesti Looduskaitse Selts soovib alanud

kultuuripärandi aastal tunnustada maaomanikke, kes on muutnud nende maal
asuvatele kaitsealustele looduse
kobjektidele juurdepääsu hõlpsamaks.
Samuti tahame tunnustada neid maaomanikke, kes on hoolivad kallasrajal,

üksi-

duse õppe-

loo-

või matkarajal liikujate vastu.

Looduse üksikobjekt on teadusliku,
esteetilise või ajaloolis-kultuurilise
sega elus või eluta loodusobjekt puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang,
paljand, koobas, karst või nenderühm.

väärtu-

-

registri andmetel asub kinnistul suvila, mis ei ole Rahvastikuregistri
andmetel elukohana registreeritud (sissekirjutus puudub). Vabastuse
saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada ühekordne kirjalik avaldus,
mille alusel võib vallavalitsus anda vabastusekuni 3 aastaks.
Korraldatud jäätmeveost on vabastatud kinnistud, millel Ehitisregistri järgi ei asu elamut, suvilat või muud majutushoonet või kui

kinnistul asuv hoone on Ehitisregistri andmetel kasutusest maas.
Alutaguse Vallavalitsus palub enne korraldatud jäätmeveost vabasveenduda, et kinnistu vastab korraldatud
vabastamise
tingimustele.
jäätmeveost
Juba esitatud menetluses olevad taotlused menetletakse lõpuni vastavalt antud korrale. Kinnistud,
millel on kehtiv vabastus, on korraldatud jäätmeveost vabastatudkuni
vabastuses toodud tähtajani.
tamise taotluse esitamist

TEADE

Tunnusta maaomanikke!
Vootele Hansen
Eesti Looduskaitse Seltsi esimees

jäät-

talveperioodiks (1. november –31. märts) juhul, kui Ehitis-

meveost

Maaomanik peab tagama juurdepääsu
kaitse alla võetud looduse üksikobjektidele, mis ei asu õuemaal. Looduskaitse
Selts tahab tunnustada maaomanikke, kes
on muutnud rajad üksikobjektini paremini läbitavaks, avanud vaateid kaitstavale

objektile, rajanud kaitsealuse objekti juurde
puhkevõimalusi või lisanud viitasid objekti
leidmiseks ja tahvleid teabega.
Kallasrada on kaldariba avalikult kasutatava veekogu ääres, kus igaüks võib viibida ja liikuda. Looduskaitse Selts soovib
tunnustada maaomanikke, kes on oma
tööga muutnud kallasrajal liikumise kergemaks ja hõlpsamaks.
Eestis on rajatud
ja looduse
õpperadu, mis on enamasti küll riigimaal,

matka-

kuid sageli läbivad ka eramaid. Looduskaitse Selts soovib tunnustada maaomanikke, kes on muutnud rajal liikumise hõlpsamaks ja ohutumaks.
Palume teatada maaomanikest, kes on
muutnud meie looduses liikumise ja
dusväärtuste tundmaõppimise ja imetlemise
kergemaks Eesti Looduskaitse Seltsil Koidu
tn 80, Tallinn 10139 või e-posti aadressil

loo-

nature@hot.ee; arvo.veskimets@elks.ee

Teates palume lühidalt kirjeldada mida
tehtud ning märkida maaomaniku
nimi, aadress (katastriüksuse nimi, küla,
vald, maakond või tänav ja asula). Teated
palume saata 30. aprilliks 2018. Meiega ühiseid väärtusi jägavaid maaomanikke tahaks
esiletõsta mai kuus looduskaitsepäeval.“
on

–

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu
30. november 2017 otsusega nr 17 algatati Alutaguse valla
üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline
hindamine.

Alutaguse valla üldplaneeringu eesmärgiks on uue valla

ter-

ritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuun-

dade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine
ning täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis-ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. Oluline on soodustada
väljakujunenud asustusmustri säilimist. Uute elamualade planeerimisel lähtuda sellest, et uued kinnistud tekiksid aladele, kus on
optimaalsed võimalused teeninduseks ja olemasoleva infrastruktuuriga ühinemiseks. Uute tootmisalade planeerimisel tuleb
tuda olemasolevate lähedusest, et võimaldada ühtsete komplekside tekkimist ning vältida maastiku killustamist. Eelistada tuleb
madala viljakusega muldasid. Tootmisalad peavad paiknema
eemal senistest/planeeritavatest rekreatsiooni/elamualadest, et
vältida inimesi häirida võivat müraja õhusaastet ning visuaalset
reostust, samuti vähendada negatiivsetkeskkonnamõju.

läh-

Ettevõt-

lusalaseks eelistuseks on olemasolevate tootmisalade kasutuse-

võtmise kõrval kohaliku väikeettevõtluse ja sellega seonduvate
javalla
atraktiivsuse
tõstmist.üldist keskkon
teenuste osutamine
arendamine.
see eeldab
jaüldise
nasäästlikkust nii maakasutuses kui ehitamises, looduskeskkonna
väärtustamist ja valla üldise atraktiivsuse tõstmist.
Alutaguse valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse
planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded. keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§ 33 lõige 1 punkt 2 kohaselt tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine, kui strateegiline planeerimisdokument on
üldplaneering.
Alutaguse valla üldplaneeringu koostamise algataja ja
testaja on Alutaguse Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise
korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus.
otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel
www.alutagusevald.ee ning kõikide ühinevate valdade (Alajõe,
iisaku, illuka, mäetaguse ja tudulinna) kodulehtedel ja tööpäevadel iisaku Vallavalitsuses (aadress: tartu mnt 56, iisaku alevik,
Alutaguse vald, 41101, ida-Virumaa).
väärtustamist

Alutaguse valla teenistujate koosseis
telefon
336 6904, 501 3506

e-post

336 6911, 5855 2996

kairi.soomer@alutagusevald.ee

lehti targijainen

336 6903, 5305 5229

lehti.targijainen@alutagusevald.ee

vallasekretäri abi

lia teeväli

336 6910

lia.teeväli@alutagusevald.ee

andmekaitsespetsialist
majandusjuht
finantsjuht
finantsnõunik
pearaamatupidaja
pearaamatupidaja
raamatupidaja
maakorraldaja
arendusspetsialist
järelevalvespetsialist
keskkonnaspetsialist

tairi hütt

336 6902

Rein merirand

336 6926

luule salla

336 6905

tairi.hytt@alutagusevald.ee
rein.merirand@alutagusevald.ee
luule.salla@alutagusevald.ee
aita.saarmets@alutagusevald.ee
merike.sillat@alutagusevald.ee
malle.märtson@alutagusevald.ee
maike.altoja@alutagusevald.ee
sirje.allikmaa@alutagusevald.ee
piret.anvelt@alutagusevald.ee
aare.lehtpuu@alutagusevald.ee
martin.miller@alutagusevald.ee
katrin.junolainen@alutagusevald.ee
heidi.kruut@alutagusevald.ee

Ametikoht

Ametniku nimi

vallavanem

tauno Võhmar

abivallavanem

kairi

vallasekretär

Aita

soomer

saarmets

5332 1304

lastekaitsetöötaja

merike sillat
malle märtson kuni 31.03.2018
maike Altoja
sirje Allikmaa
piret Anvelt
Aare lehtpuu
martin miller
katrin Junolainen
heidi kruut
Aita murdsalu
heli Šmigelskene
inna Zahhalina
Alvi karp, kuni 28.02.2018
Julia lehtla

infotehnoloog

Jaanus Altoja

336 6916, 5306 4462
336 6901
336 6900, 528 0514
336 6921, 5814 4909
5663 8765
5555 3486
5787 2775
336 6913, 5192 5475
336 6919, 5886 3700

autojuht

meelis tinno

509 3737

sekretär-registripidaja
registritöötaja
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja

336 6906
565 5724
5679 4277
336 6909
336 6923, 5886 6864
336 6915, 5860 5666

tauno.vohmar@alutagusevald.ee

aita.murdsalu@alutagusevald.ee
heli.smigelskene@alutagusevald.ee
inna.zahhalina@alutagusevald.ee
alvi.karp@alutagusevald.ee
julia.lehtla@alutagusevald.ee
jaanus.altoja@alutagusevald.ee

keh-

ENDEL AASA
26.03.1935–03.01.2018

BORISS KARPOV

VLADIMIR ŠEVTŠENKO

28.04.1988- 11.12.2017
PILVI AIA

01.05.1938–05.01.2018

18.05.1937–07.01.2018

ALEKSANDR TŠÕGANOV
06.01.1947–14.12.2017

LYUBOV KHALAMEND
07.03.1939–18.12.2017

ALGER ÖÖPIK

RELIKA KALJUMÄE

16.09.1976–04.12.2017

15.04.1981–04.01.2018
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Alutaguse vald osaleb

KULTUURIKALENDER

34. Eesti omavalitsuste

Kuni 10. veebruarini Kuremäe raamatukogu
kaminatoas. Puhatu küla kogukonna
KÄSITÖÖNÄITUS.
•

talimängudel
11.12.2017 TREVOR TOOME
13.01.2018 EILY VÄHK

34. Eesti omavalitsuste talimängud
toimuvad 3.-4.märtsil 2018 Viljandis
ja selle lähiümbruse spordirajatistes.
Mänge korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud. Talimängudel selgitatakse
parimad linnad ühes grupis ning parimad vallad kahes grupis kuni 8000
elanikku ja üle 8000 elaniku. Spordialadest on mängudel kavas

Veebruaris Mäetaguse rahvamajas Päästeame~
NÄITUS kriisisituatsioonidest ja õnnetustest. Mäetaguse rahvamaja lah~ olekuaegadel E–R 10.30–17.30
•

Veebruar-märts Iisaku Raamatukogu Trepigalerii.
Urve Sulgeri pliiatsijoonistuste NÄITUS "Kahekesi
•

il

_
_

30. jaanuar kell 12 Pannjärve Alutaguse
SUUSASARJA I etapp. Alutaguse Suusaklubi
•

–

22.01
16.01
13.01
09.01
03.01
11.01
03.01
13.01
07.01
07.01
10.01
11.01
25.01
28.01
01.01
25.01
01.01
30.01
04.01
18.01
01.01
31.01
07.01
10.01
14.01
18.01
18.01

NINA LEBEDEVA
HILDA REISBERG
AKSEL SAVI
ROZA SERGEJEVA

VALENTIN GOIDOV
ANTONINA ROHULA

VALENTINA STOLYAROVA
AIME OJA
EDA TEREP
ANNA MALINOVSKAJA
ENNO TREIMANN
VENJAMIN TSÕGANOV

GALINA BONDAREVA
OLEG TAMMEKIVI
ANNA LÄTT
LEHTE-KAI LEHTSE
VAIKE RANNAMÄE
VALENTINA SPIRIDONOVA
LILLE KIRSIMÄE
HELME ROKKA
LJUDMILA TVERSKAJA
LEMBIT JÄRVEOJA

AINO PUHIDINSKAJA
EVE PALM
RAILI KANGRO

JÜRI BELJAKOV
ALEKSANDRA GORNOVA

94a.
90a.
89a.
88a.
87a.
87a.
86a.
85a.
84a.
84a.
84a.
84a.
84a.
84a.
83a.
83a.
82a.
82a.
81a.
81a.
80a.
80a.
75a.
75a.
75a.
70a.
70a.

PERMISKÜLA
ALAJÕE
IISAKU

murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, lumelauavõistlus, juhtide võistlus, meeste

korvpall,
korvpall, lauatennis,
male, kabe ja ujumine.
Võistluste juhend jaajakava on leitavad aadressil: htp://iisakusport.ee/

•

KAROLI

SÄLLIKU
ARUKÜLA

OONURME

alutaguse-vald-osaleb-34-eesti-omava-litsuste-talimangudel/

veebruar kell 12-15 Iisaku rahvamajas

•

6. veebruar kell 19 Iisaku rahvamajas filmiõhtu
4 € ja 3 €

„Rohelised kassid“. Pilet

naiste

SMOLNITSA

4.

ALUTAGUSE TALENT

NB! Alutaguse valla koondvõiskonnas kaasa lüüa soovijatel palume
ühendust võtta täpsema info saamiseks telefonil 529 0690 hiljemalt
19.veebruariks!

8. veebruar kell 12 Pannjärve Alutaguse
SUUSASARJA II etapp. Alutaguse Suusaklubi
•

8. veebruar kell 18 Kiikla rahvamaja väike saal.
KÄSITÖÖKOHVIK Paberikuns~ töötuba Natalja
Jürgensi juhendamisel. Meeleolumuusikat teeb
Kaire Rapur. Pääse 3 €
•

RAJAKÜLA

10. veebruar kell 11 Pannjärve Alutaguse
SUUSAMARATON. MTÜ Alutaguse Maraton
•

IISAKU
TUDULINNA

KATASE
UUSKÜLA

PAGARI
IISAKU
KAUKSI

Maamaksumäärad Alutaguse vallas
Alutaguse Vallavolikogu

•

III

VÄIKE-PUNGERJA
ALAJÕE
KIIKLA

aastas.

IISAKU
SAHARGU

§

JÕETAGUSE
JAAMA

kehtestamine“;
2) Mäetaguse Vallavolikogu 28.11.2013. a määrus nr 2 „Maamaksumäära

KATASE

kehtestamine“;

KUREMÄE

Kiikla viinavabriku hoones
•

15. veebruar kell 18 Mäetaguse rahvamaja

suur saal. MÄLUMÄNGUTURNIIR 15. hooaja
4. voor. Oodatud on 3liikmelised võistkonnad.

Uutel võistkondadel palume registreerida
hiljemalt 14. veebruariks tel 336 6963 või
karolin.kruut@alutagusevald.ee

3. Tunnistatakse kehtetuks:

15. veebruar kell 17 Iisaku Raamatukogus luule-ja
muusikaõhtu KÕIK ON TÄHTIS. Anneli Lambi luulet
loevad näitleja Erik Ruus ja autor. Muusikaliselt aitab
õhtut sisustada Pille Nagel kandlel
•

18. veebruar kell 12 Iisaku rahvamaja
MÄLUMÄNG. Oodatud on 3liikmelised võistkonnad.
Uutel võistkondadel palume registreerida hiljemalt
11. veebruariks tel 339 3593 või

3) Mäetaguse Vallavolikogu 29.11.2012. a määrus nr 90 „Maamaksust vabastuse

•

kord“
§ 4. Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.
4.

veebruar kell 15 Pannjärve Vello Liliumi
karikavõistlus. Alutaguse Suusaklubi

11.

•

1) Iisaku Vallavolikogu 29.11.2012.a määrus nr 64 „Maamaksumäära

§

kaminasaalis SÕBRALIK VASTLAPÄEV. Puhatu küla

12. veebruar kell 18.30 Kiikla rahvamaja väike saal.
AJALOOKOHVIK. 85. aastat rahvamaja asutamisest

maksustamis-

IISAKU

10. veebruar kell 12 Kuremäe raamatukogu juures

kogukond

määrus 30.11.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja paragrahvi 11 lõike 4
alusel.
§ 1. Alutaguse valla maamaksumääraks kehtestatakse 2,5% maa
hinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse § 2 sätestatud juhul.
§ 2. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäärakskehtestatakse 2,0% maa maksustamishinnast

VAIKLA

•

ja

jõustub
jaanuaril.
Määrus
2018.
aasta
1.

merle.pikhoff@gmail.com
•

18. veebruar kell 12 Alajõe rahvamaja

VASTLA PÄEVA mänguprogramm

20. veebruar kell 12 Pagari seltsimaja NÄITUSE
tuultes“ avamine. Näituseks
kogume näputööd kuni 31.01.2018.Näitust kogub
kokku Tiia Juuse tel 5282687
20. veebruar Alajõe kogukonna maja, Valla tn 8
FOTONÄITUS „Ees~ 100”. E–R 10.00–16.00
•

„Näputöö sajandi

15. veebruaril algusega kell 17.00
Iisaku raamatukogus

•

23. veebruar Tudulinna Põhikool. EESTI VABARIIK
100. Kell 10.30 viktoriin koolimajas. Kell 12.00
kalmistul lillede asetamine ja küünalde süütamine
Vabadussõjas langenute mälestuseks. Kell 13.00
koolimajas pidulik kontsert-aktus
•

Riigimetsa Majandamise Keskus

pakub lisateenimisvõimalust

luule-ja muusikaõhtu

24. veebruar kell 10 Pagari seltsimaja Ees~ Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine. Pärgade panek
Pagari mälestuskivi juures. Ühine koosviibimine ja
kontsert. Esinevad Mäetaguse puhkpilliorkester,
Atsalama segakoor ja Mäetaguse Põhikooli õpilased.
Liigub tasuta buss, transpordisoovist anna teada
hiljemalt 21.02 helistades 336 6962 või kirjutades
seltsimaja@maetaguse.ee!
24. veebruar kell 10 Puhatu külaplats Ees~ Vabariik 100. Esinejad, sõnavõtud, pakutakse sooja teed
24. veebruar kell 13 Iisaku rahvamaja. Pikalauapidu Ees~ sünnipäeva puhul. Pärimuslikus laadis
pidu tantsime, laulame ning mängime rahvamaja
ja kuns~ de kooli lauljate, tantsijate ja muusikute
eestvedamisel. Kel olemas, võtku pill ka ühes! Pidulaua katame nii, et iga tulija toob midagi kaasa.
•

RMK Ida-Virumaa külastusala

otsib suveperioodiks, juuli-august 2018, oma
meeskonda abiloodusvahti, kes aitaks meie
misaladel ja matkaradadel korda ja puhtust hoida.
Peaks olema kohusetundlik, töökas, hea suhtleja
ja omama isiklikku sõiduvahendit.

telki-

Saada oma kontaktid meilile heinar.juuse@rmk.ee
või helista 515 9317.

KÕIK ON TÄHTIS
Anneli Lambi luulet loevad
näitleja Erik Ruus
ja luule autor Anneli Lamp

•

•

–

RMK Kauksi külastuskeskus
pakub lisateenimisvõimalust loodusretkejuhile.
Soovitavad omadused: aktiivne, julge suhtleja nii
lastega kui täiskasvanutega, õppimisaldis, loominguline, vastutustundlik, omab liikumisvahendit.

Muusikaliselt aitab õhtut sisustada
Pille Nagel kandlel

•

•

Saada oma kontaktid meilile

28. veebruar kell

14.00-17.30 Mäetaguse

rahvamaja. Alutaguse Huvikeskuse lõbus vaheaeg:
Meie Ees~ . Mängud, võistlused, meisterdamine
ja muud põnevad tegevused.
Info: karolin.kruut@alutagusevald.ee või 336 6963
1. märts kell 19 Iisaku rahvamaja. Ees~ Pärimuskeskuse PESAKONTSERT Cätlin Mägi ja Meisterjaan.
Pilet 4 € ja 2 €
8. märts kell 16 Alajõe rahvamaja. Naistepäeva

Võimalus osta A. Lambi uut raamatut „Hopsti üle vikerkaare”

kauksi.looduskeskus@rmk.ee

25. veebruar kell 14 Illuka mõis. Ees~ Vabariik 100

SÜNNIPÄEVAKONTSERT Chalice/Jarek Kasar. Avatud
Heleni kohvituba. Kontsert tasuta. Kohvitoas arveldamine sularahas. Info: ene@kultuuriveski.ee

või helista 5620 0080.

•

Omalt poolt pakume keskmisest paremat
palka, head töökeskkonda, koolitusvõimalusi,
paindlikku tööaega.

Väljaandja: AlutaguseVallavalitsus
Postiaadress: Tartu mnt 56, 41101
Iisaku alevik, Alutaguse vald,
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385
toimetus@alutagusevald.ee

Ida-Virumaa

e-mail:

TASUTA.
Tiraaž: 2000
Küljendus: Kolmik W
Trükk: Trükikoda Trükis AS

•

ALAJÕE RAAMATUKOGU ON KOLINUD

puhkeõhtu

Alajõe raamatukogu uus asukoht on
Alutaguse valla teenuskeskuses aadressil:

Rohkem infot kõigi sündmuste kohta:

Valla tn 8, Alajõe küla
Oleme avatud E–R kell 8.15–16.15
Telefon: +372 336 6182

www.alutagusevald.ee/kalender

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

