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Alutaguse valla
esimene aukodanik
on Avo Kiir
Avo Kiir on sündinud 23. veebruaril 1952 Mäetagusel. 1970. aastal lõpetas Kesleri nimelise
Kohtla-Järve Keskkooli. Õppis EELK Usuteaduse Instituudis 198l-1992. Viru praostkonna
Iisaku koguduse õpetaja
praost
tes 1987, teenib praegu ka Illuka ja Tudulinna
kogudust. Olnud Eesti Kongressi saadik, ERSP
asutajaliige, VII riigikogu liige, Jõhvi linnavolikogu liige, Iisaku vallavanem. Abielus, kahe tütre
isa ja kolme poisi vanaisa.
Avo Kiir on pühendanud end nii koguduste
(Iisaku, Illuka ja Tudulinna) kui ka kogukonna
teenimisele.Ta on Iisaku koguduse õpetaja olnud
aastast 1987 ja Iisaku vallavanem 20. märtsist
2003 kuni 08. novembrini 2013. Vallavanemaks
soostus ta 2003. aastal kandideerima kogukonna
et epanekul ja jäi sellesse ametisse rohkem kui
kümneks aastaks. Tollesse aega jäid majanduslikult rasked ajad, kuid ometi said sel perioodil
Iisakus remonditudkool, lasteaed ja hooldekodu,
alustati
ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimist ning valmis uus hakkepuidukatlamaja.

1998-2011.

ala-

vee-

Liina Raudvassar on 8. märtsi 2017. a lehes ,,Eesti
Kirik" märkinud järgmist: Avo Kiir on suutnud
hoida tasakaalu võimu ja vaimu vahel nõnda, et
olles samaaegselt
jariigiameteis, pole pidanud kordagi kahtlema, kas ei teeni nii kahte jumalat. ,,Minu jaoks ei ole see kunagi olnud probleem,
absoluutselt," kinnitab ta meenutades ajakirjaniku
palvel eluperioodi, mil lisaks vaimulikuametile täi-

kiriku-

Mur-

erinevaid poliitikaga seotud ülesandeid.
rangulistel aastatel aja kutset tajudes oli Kiir Eesti
Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaliige
ja valiti ERSP nimekirjas riigikogu VII koosseisu,
tis

mis asus äsja taasiseseisvunudEestis ametisse 1992.
aastal. Oli Kodanike Komitee aktiivne liige, samuti
aitas kogukonna asju ajada Jõhvi linnavolikogu

liikmena ja oli aastaid lisaku vallavanem. Olulist
tugeja innustust pakkus hilisema peapiiskopi Jaan

Kiiviti sõnum: vaimulike osalemine kohaliku võimu

Alutaguse valla
teenetemärgi
pälvis
Robert Nagel

tasandil on igati teretulnud. Vaimulik on

kutsutud teenima oma inimesi, kogudust
ja kogukonda.
Avo Kiir on oma tasakaalukuse ja
kannatlikkusega suutnud lahendada
nii vallaelu kui ka koguduse probleeme. Nagu tõeline jumalasulane,
on ka Avo Kiir lahke mees, kel on
alati aega teisi ära kuulata ja tükike head
nõugi anda. Iisaku valla aegadel välja antud
ajalehes Meie Keskel ilmunud Isa Johannese
jutlused olid siirad ja lugejatele huvipakkuvad.
Avo Kiir on hoolitsenud tema hoole all
olevate Iisaku, Illuka ja Tudulinna kirikute
säilimise eest. Tema eestvedamisel renoveeriti põhjalikult Iisaku ja Illuka kirikud. 1930.
aastal ehitatud Illuka kirik läbis esimest korda
pärast valmimist suurema värskenduskuuri 2016.
aastal, mille tulemusel on hoone nii seest kui
jast saanudkorda. Illuka valla toel vahetati ja värviti kirikuhoone puidust välisvooder, parandati
katus, uuendati kogu elektrisüsteem ning kirik
sai uue küt esüsteemi. Iisaku kiriku tornikiiver
sai uue kat e ning korrastati kiriku välisfassaad.
Iisaku kiriku renoveerimistööd lõpetati 2018. a.
Avo Kiir on öelnud, et iga põlvkond peaks
pühakoda kaunimaks muutma. Tema soov on
olnud jäta oma ametijärglasele korras pühakojad
ja selle on ta ka teostanud.
Avo Kiire algatusel said 1993. aastal alguse
sõprussuhted Saksamaa Breklumi kogudusega,
mis on tänaseni säilinud, laienenud ja arenenud, kaasates ka tänast Alutaguse Vallavalitsust
ja -volikogu.
Avo Kiir armastab sporti, eriti suusatamist.

väl-

Suviti on tema

lemmikspordialaks

rulluisu-

Kiir on kauaaegne Ida-Virumaa
tervisenõukogu liige, kes on aidanud kaasa elanike terviseteadlikkuse tõstmisele ning terviseprojektide elluviimisele.Avo Kiire tegevus paistab
tamine. Avo

Foto: Liivi Mölder

ka kodukohast kaugemale. Endine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnustas üle Eesti
tublisid erinevate eluvaldkondade esindajaid,
kes oma tegevuse kaudu on märgatavalt aidanud ühiskonnas alkoholikahjusid vähendada.
Selle tunnustuse teenis ära ka Avo Kiir. Tollases
ministeeriumi pressiteates märgiti, et
edendajate riikliku tunnustusega soovitakse esile
tõsta rahvastiku tervise arendamisse panustajaid
ja valdkonda edendanud inimesi.
2001. aastal andis Vabariigi President Avo
Kiirele Valgetähe IV klassi teenetemärgi (teene
kirjeldus: Viru praost, vabadusvõitleja, VII Riigikogu liige). 2006. aastal andis president Avo
Kiirele Riigivapi IV klassi teenetemärgi (teene
kirjeldus: Eesti Vabariigi taastaja ja edendaja).
Avo Kiirele on omistatud 18.02.2010. aastal
Ida-Viru maakonna teenetemärkkui maakonna
kõrgeim autasu.

tervise-

Alutaguse valla aukodaniku nimetus Avo Kiirele
ja teenetemärk Robert Nagelile antakse üle
24. veebruaril kell 11 Iisakus Vabadussõjas
langenute mälestuskivi juures toimuval
tseremoonial.

Robert Nagel on Eesti Vabariigi juubeliaastal ja Kaitseliidu 100. aastapäeval Iisakusse püstitatud ainulaadse Alutaguse vabadusvõitlejate
mälestusmärgi püstitamise idee autor. Kogu oma energia ja vaba aja
viimase viie aasta jooksul pühendas ta mälestusmärgi idee teostamisele. Tema õlul lasus kõik, mis oli seotud mälestusmärgi valmimise ja
püstitamisega. Mälestusmärk avati eelmise aasta 23. juunil meenu-

tamaks kõikides sõdades langenuid kaasmaalasi praeguse Alutaguse
valla territooriumil.
Lisaks on Robert Nagel aktiivne kaitseliitlane, kes panustab

tamine. Robertit on autasustatud Kaitseliidu erinevate

Robert Nagel on Kaitseliidu Alutaguse
maleva Iisaku rühma liige, Kaitseväe
staabiohvitser, kapten.

Aluta-

guse maleva, Avinurme malevkonna ja kõige enam Kaitseliidu Iisaku
rühma tegevusse. Tema südameasjaks on eestluse hoidmine ja säili-

teenetemeda-

litega ning Valgeristi III klassiga. Kaitseministeerium tunnustas teda
väärika hõbedase rinnamärgiga.
Robert Nageli peres kasvab kolm last, kellest kaks omandavad
kõrgharidust ja noorim õpib gümnaasiumis.
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Sotsiaaltoetustest Alutaguse vallas
Kairi Soomer
abivallavanem

Õiguskorra ülevaade
Alutaguse vallas

INFO
•

sot-

Aasta ühise vallana on märkamatult möödunud

ja
siaalvaldkonnas on tehtud esimesed kokkuvõt ed. Paljud
vallakodanikud ei ole toetuste ja teenustega veel väga
hästi kursis. Sellest tulenevalt annan lühiülevaateAlutaguse vallas makstavatest toetustest.
Sotsiaaltoetusi saavad taotleda abivajavad isikud,
kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud (kontrollmehhanismiks on
rahvastikuregister, vestlused naabritega, kodukülastused,
inimestelt saadud info).
TOETUSTE LIIGID JA SUURUSED:
1) sünnitoetus (lapse üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud
enne lapse sündi ning laps registreeritakse Alutaguse
valda) – 350 eurot avalduse ja sünnitõendi alusel;
2) esmakordselt koolimineva lapse toetus (Alutaguse
valla koolid) 200 eurot avalduse alusel;
–

3) koolitarvete jakooliriiete toetus (toimetulekutoetust
saavad madala sissetulekuga pered) – kuni 100 eurot
lapse kohta avalduse ja kuludokumentide alusel;
4) prillide, invatarvete ostmise või laenutamise toetus
(saajateks mit etöötavad vanaduspensionärid, mit
töötavad puuduva töövõimega isikud, puudega lapse
vanemad arsti poolt väljastatud tõendi alusel) – kuni
100 eurot aastas avalduse ja kuludokumentide alusel;
5) ravimite ostu toetus (ainult retseptiravimid, saajateks
mit etöötavad vanaduspensionärid, mit etöötavad
duva töövõimega isikud, puudega lapse vanemad) kuni
100 eurot aastas avalduse ja kuludokumentide alusel;
6) matusetoetus – 250 eurot avalduse ja surmatõendi

e-

puu-

–

alusel;

•

•

•

•

Alajõe ja Iisaku piirkonna sotsiaaltöötaja
tel 336 6914 või 5555 3486
Tudulinna ja Iisaku piirkonna sotsiaaltöötaja
tel 336 6912 või 5663 8765
Mäetaguse ja Illuka piirkonna sotsiaaltöötaja
tel 336 6921 või 5814 4909

Järjekordne aastanumber on vahetunud ning

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

on vähemalt 6 kuud Alutaguse vallas ja kes vajab pidevalt
kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Toetuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole. Kaasa võta puude

määramist tõendav dokument.

11) puudega lapse hooldajatoetus igakuine toetus on
3-18aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, kes ei saa töötada lapse hooldamise ja kasvatamise
tõt u. Toetust saab taotleda sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja juures. Kaasa võt a isikut tõendav dokument,
–

lapse sünnitunnistuse koopia ja koopia lapse kehtiva
puude määramist tõendavast dokumendist.
12) õpilastele transpordi korraldamine ja sõidukulude
–

üldhariduskoolides kuni keskharidust

omandavatele õpilastele tagatakse tasuta sõit maakonna
piires. Õpilastele, kes õpivad väljaspool maakonda, tagatakse sõidupiletite kompenseerimine avalduse ja sõidupiletite alusel. Õpilastel, kellel puudub võimalus sõita

lähimasse kooli ühistranspordiga, hüvitatakse vajadusel
isikliku sõidukiga tehtud sõidukulukooli ja koolist koju
vastuvõetudkorra ja vallavalitsuse poolt kinnitatud

sõi-

dukilomeetrihinna alusel.
13) Alutaguse vallakoolieelsetes lasteasutustes vanema
poolt kaetavad kulud lasteaia osalustasu 25 eurot kuus
ühe lapse kohta, teisele lapsele on osalustasu suurus 10
eurot. Toiduraha lapsevanemad maksma ei pea, küll aga
peab lapsevanem koheselt teavitama lasteaeda lapse puudumisest. Mit eteatamise korral tuleb vanemal tasuda
toidupäeva maksumus alates teisest puudutud päevast.
–

7) eakate sünnipäevatoetus (75, 80, 85 ja alates 90. eluaastast igal aastal) – 50 eurot;
8) jõulupaki saavad lapsed kuni põhikooli lõpetamiseni;
9) huvihariduse ja huvitegevuse toetus 7-19aastased
õpilased, kes õpivad huvikoolides ja tegelevad
gevusega. Osalustasu ühe lapse eest ühes kuus on kuni
–

huvite-

15 eurot;
10) raske ja sügava puudega isikule täiendav
tus igakuist toetust saab taotleda mitetöötav sügava või
raske puudega isik alates 18. eluaastast ja kelle elukoht

sotsiaaltoe-

–

sotsiaal-

Täpsemalt saab sotsiaaltoetuste maksmise ja
teenuste osutamise korraga tutvuda Alutaguse valla
kodulehel aadressil www.alutagusevald.ee
Tervist ja jõudu! Olge aktiivsed endast ja teistest
abivajajatest märku andma.

aeg teha kokkuvõt eid.
2018. aastal registreeriti
kokku 3205 kuritegu, mis on 2017. aastaga
võrreldes 72 juhtumit vähem. Alutaguse vallas
registreeriti neist 104 juhtumit. Kahjuks on
Alutaguse vallas juhtumite arv kasvanud 40
võrra. Peamisteks kuriteoliikideks Alutaguse
vallas olid isikuvastased, varavastased ning
liiklussüüteod. Suurimaks probleemiks võime
lugeda isikuvastaseid kuritegusid, mida registreeriti kokku 41 (29 juhtumi võrra rohkem
kui aasta varem).
Positiivne on asjaolu, et isikuvastastest
süütegudest teavitatakse politseid aina enam.
Kiire teavitus tagab koostöös kohaliku omavalitsuse ning ohvriabiga abivajajale kohese
esmase toetuse ja abi ning võimaldab vajalikke teenuseid pakkuda. Kui Sa märkad
kedagi, kes võiks abi vajada, siis anna sellest
julgelt teada! Abivajaja ise ei pruugi oma abitut seisundit adekvaatselt hinnata ning tema
jaoks võib vastav olukord juba normaalsus
olla. Ohvriabiga saab kõige operatiivsemalt
ühendust telefonil 5246 758 või tööpäeviti
aadressil Rahu 38, Jõhvi. Vajadusel tagatakse
anonüümsus!
Lisaks isikuvastastele süütegudele registreeriti palju varavastaseid süütegusid 34,
mis on 12 juhtumit enam kui aastal 2017.
Neist 27 juhul oli tegemist vargusega. Olge
on

Mäetaguse ja Illuka piirkonna lastekaitsetöötaja
tel 336 6920 või 5566 7567

hüvitamine

ka ise oma vara suhtes hoolsad – hoidke
väärtuslikud esemed lukustatud uste taga!
Samuti on Teil võimalus liituda naabrivalve
sektoritega ning üheskoos elukeskkonda turvalisemaks muuta.
Liiklussüütegusid registreeriti 14, mis on
küll nelja võrra vähemkui aasta varem, kuid
endiselt on kõik juhtumid seotud

Indrek Hindreus
piirkonnapolitseinik

Ida-Virumaal

duki juhtimisega joobeseisundis.

mootorsõi-

Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid registreeriti Alutaguse vallas 2018. aastal
kaheksa, nendest neli seoses kehalise väärkohtlemisega. Väärtegusid registreeriti aastal
2018 Alutaguse vallas kokku 740, mis on 241
väärtegu vähemkui aasta varem.
750st väärteojuhtumist 633 moodustasid
liiklusseaduse rikkumised ning neist 388 olid
lubatud sõidukiiruse ületamised. Aga oli ka
28 mootorsõiduki juhtimistlubatud alkoholi
piirmäära ületavas seisundis ja 17 mootorsõiduki juhtimist juhtimisõiguseta isiku poolt.
Praeguste raskete tee- ja ilmastikuoludega
on iga väiksemgi kiiruseületamine iseenda ja
teiste elu ohtu seadmine. Lugupeetud liiklejad, piirkiirus on võimalus mite kohustus!
Veel registreeriti 35 karistusseadustiku
rikkumist, 21 riigipiiri seaduse rikkumist, 15
liikluskindlustuse seaduse rikkumist, 12

alko-

holiseaduse rikkumist, 7 meresõiduohutuse
seaduse rikkumist, 5 tubakaseaduse rikkumist, 4 narkootilise ja psühhotroopse ainete
ning nende lähteainete seaduse rikkumist, 4
autoveoseaduse rikkumist ning 1 kohaliku

–

omavalitsuse korralduse seaduse rikkumist.
Karistusseadustiku rikkumised olid enavaravastased süüteod väheväärtusliku
asja ja varalise õiguse vastu, seda 26 korral.
Alaealiste poolt pandi 12 kuuga toime 39
väärtegu, mida oli võrreldes eelmise aastaga
üheksa juhtumi võrra enam. Nendest 11 olid
seotud alkohoolse joogi tarbimisega alaealise
isiku poolt.
Eelmisel aastal toimus Alutaguse vallas
mus

ALUTAGUSE VALDA TEENINDAVAD
PIIRKONNAPOLITSEINIKUD
MARGUS MURDSALU
tel 337 2144

margus.murdsalu@politsei.ee
INDREK HINDREUS
tel 337 2143
indrek.hindreus@politsei.ee

ka kolm inimkannatanutega liiklusõnnetust,
milles sai viga kokku seitse inimest.
Koostöös loome turvalisust!
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Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a istungil otsustatust
Lia Teeväli
vallasekretäri abi

Keskkonnaame-

Otsustati vastu võtta Alutaguse
valla 2019. aasta eelarve kogumahuga
16793420 eurot.
Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määrust nr 20 „Alutaguse valla fnantsjuhtimise kord“
Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määrust nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate koosseisude kinnitamise kord
ja töötasustamise alused“
•

•

kogu

21.02.2018

määrust

nr

33

„

Alu-

•

metele

tasu

ja

hüvituste

maksmise

kord".

Vallavolikogu 30.11.2017. a määrust nr 4 „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide li kmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“
•

tegevusega olulisi keskkonnamõjusid ei
kaasne. Otsustati teha
tile et epanek algatada keskkonnamõju
hindamine Tudulinna II liivakarjääri

Otsustati muuta Alutaguse

asendusliikmed.

Otsustati moodustada Riigikogu
valimiste korraldamiseks 3. mär tsil
2019. a Alutaguse valla haldusterritooriumilkolm jaoskonnakomisjoni ja
nimetada nende esimehed, liikmed ja
asendusliikmed.
Otsustati mitte nõustuda esitatud
Tudulinna II liivakarjääri
misloa taotluse, keskkonnamõjude eelhinnangu eelnõu ning Keskkonnaameti
•

•

kaevanda-

korralduse eelnõuga, kuna keskkonnamõju eelhinnang ei anna vallavolikogule
arvamuse andmiseks piisavalt teavet, kas
karjääri laiendamisega kaasneb oluline
keskkonnamõju ning samas puuduvad

sisulised põhjendused, et kavandatud

kaevandamisloa taotlusele.

spordivõistluste, -laagrite ning muude
spordiga seotud tegevuste läbiviimiseks.
Nimetatud ruumid antakse kasutusse

tähtajaga
•

Otsustati nõustuda osaühingule Eesti
Killustik geoloogilise uuringu loa
jastamisega Pannjärve uuringuruumis
vastavalt esitatud uuringu loa taotlusele
ja Keskkonnaameti otsuse eelnõule.
Otsustati algatada vastavalt vallavalitsuse taotlusele asustusüksuse liigi
muutmine Tudulinna alevikust
linnakülaks. Asustusjaotuse muutmine
toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse
25.11.2004 määrusele nr 355 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte
määramise alused ja kord“. Nimetatud
määruse § 2 lõiked 3 ja 4 sätestavad
asustusüksuste liigituse, mille alusel
on alevik üldjuhul vähemalt 300 alalise
elanikuga tiheasustusega asula ja küla
hajaasustusega asula või üldjuhul vähem
kui 300 alalise elanikuga tiheasustusega
asula. Rahvastikuregistri andmetel elab
Tudulinna alevikus 1. jaanuari 2019. a
seisuga 195 elanikku, aastal 2003 elas
seal 306 inimest. Aleviku elanike arv on
olnud vähenemise tendentsis.
Otsustati anda MTÜ-le Reinar Halliku Korvpallikool otsustuskorras
tasuta kasutusse õppetöö välisel ajal
Iisaku Gümnaasiumi spordisaal,
misruumid ja spordivarustuse ning
-seadmete hoiuruumid treeningute,
•

väl-

•

Tudu-

•

pese-

5 aastat.

Otsustati anda hoonestatud Kullamaja

katastriüksus 22901:001:0385, kinnistu
nr 8210150, sihtotstarve ärimaa 100%

otsustuskorras tasuta kasutusse MTÜ-le
Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster tähtajaga 2 aastat.
Otsustati anda otsustuskorras OÜ-le
Margiti Foto üürile Kuremäe külas
Kuremäe raamatukogu kinnistul
vast hoonest ruum pindalaga 18,0 m2
hinnaga 1,00 eurot ruutmeeter ja
ajaga 1 aasta.
Otsustati võõrandada Alutaguse
Haldus OÜ-le otsustuskorras tasuta
•

asu-

täht-

•

T10 maaüksus, OÜ-le Unire Invest
kuuluv Iisaku kergliiklustee T11
üksus, OÜ-le Rohe Invest kuuluv Iisaku
kergliiklustee T12 maaüksus ja Janek
Karbile kuuluv Iisaku kergliiklustee T14
maaüksus.
Otsustati kehtestada Alutaguse valla
Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (koostanud Hendrikson & Ko OÜ). Vallavalitsusel teha
30 päeva jooksul muudatuskehtivasse
Alajõe valla Peipsi järve äärse

maa-

•

üldplaneeringusse.

ranna-ala

Otsustati kehtestada Alutaguse
valla Karjamaa küla Männi kinnistu
•

maa-ala detailplaneering (koostanud
Wesenberg OÜ). Vallavalitsusel teha
30 päeva jooksul muudatuskehtivasse

osaühingu põhikirjast tulenevate ülesAlutaguse vallas
Tudulinna alevikus asuvad ja Alutaguse

Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala

annete täitmiseks

üldplaneeringusse.
Otsustati lõpetada Alutaguse

vallalekuuluvad varad: Puhastusseadme
katastriüksus, Pikk tn 15a katastriüksus,
Kooli tn 4a katastriüksus. Alutaguse Vallavalitsusele anti nõusolek nimetatud
kinnistutel asuv ja raamatupidamises
arvel olev põhivara üle anda bilansist bilanssi Alutaguse Haldus
OÜ-le.
Nõustuti Alutaguse Vallavalitsuse raamatupidamises põhivarana arvel oleva
veetrassi koos pumbamajaga üle
sega bilansist bilanssi Alutaguse Haldus
OÜ-le seisuga 31.12.2018. a.
Otsustati osta Alutaguse vallale Piret
Viirlaidile kuuluv Iisaku kergliiklustee

volikogu ajutise sotsiaalkomisjoni tegevus 31. jaanuaril 2019. a.
Otsustati lõpetada haridus- ja kultuurikomisjoni tegevus ja moodus-

andmi-

•

•

Valla-

•

9-liikmeline haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjon, kelle ülesanneteks on
tati

hariduse, noorsootöö, lastekaitse, huvitegevuse, kultuuri, spordi, külaliikumise,
vaba aja, sotsiaalhoolekande ning tervi-

sekaitse,

tervise

edendamise,

külaselt-

side jakülaliikumisega ning mitetulundusliku tegevusega seotudküsimused.
Eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete arvu suurendati 9-ni ja komisjoni

ülesanneteks on rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, etevõtlus,
ruumiline planeerimine, ehitus, elamu-

veevarustus-

ja
jakommunaalmajandus,
kanalisatsioon, elekter, haljastus, vallaühistransport, avalike teede ja
nende korrashoid jms majandusküsimused jahaldusreformijärgsete tegevustega
seotudküsimused.
sisene

•

Otsustati seoses

haridus-, kultuuri-

ja sotsiaalkomisjoni moodustamisega
lugeda Annely Oone valituks
joni esimeheks ja Priit Palmet valituks
komisjoni aseesimeheks.
Otsustati nimetada Alutaguse valla
aukodanikuks Avo Kiir suure panuse
eest Eesti riigi ja kogukonna elu edendamisse. Anda Avo Kiirele Alutaguse
valla suur vapimärk nr 1 koos aukodaniku tunnistusega. Kinnitati Avo Kiirele
makstava rahalise preemia suuruseks
1000 eurot.
Otsustati anda Alutaguse valla
netemärk nr 1 Robert Nagelile Eesti
Vabariigi 100. aastapäevaks Iisakusse

komis-

•

•

Alutaguse vabadusvõitlejate

tee-

mälestus-

märgi püstitamise idee autorile ja selle
elluviijale. Kinnitati Robert Nagelile
netemärgi andmisega makstava preemia
suuruseks 300 eurot.
Otsustati maksta vallavanem Tauno
Võhmarile ühekordset lisatasu ühe kuupalga ulatuses ehk summas 3600 eurot
tulemusliku töö eest 2018. aastal.

tee-

•
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Korraldatud jäätmeveost Alutaguse vallas
Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätme-

seadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil
01.04.2019–31.03.2022 OÜ Ekoviril ainuõigus Alutaguse vallas segaolmejäätmeid

vedada.
Alutaguse vallas kehtib antud hetkel kolm
erinevat korraldatud jäätmeveo lepingut:
1) Alajõe piirkonnas veab

graafkuga.
Elanikud, kes soovivad eeltäidetud lepin-

jäätmeveoga liidetud Iisaku
alevik ning Kauksi ja Kuru külad ja

gut digitaalselt oma e-posti aadressile, palun
saata kirjalik sooviavaldus e-posti aadressile

segaolmejäätmeid veab
Ragn-Sells AS kuni 31.03.2019;
3) Mäetaguse piirkonnas veab

martin.miller@alutagusevald.ee.
Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäät-

segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS
kuni 31.08.2019.

Ülejäänud vallas on hetkel vabaturg.

Seoses eelnevaga kaotavad alates 1. aprillist 2019 automaatselt kehtivuse Iisaku, Illuka
ja Tudulinna piirkondades kõigi teiste vedajatega sõlmitud lepingud olmejäätmete veole.
Mäetaguse piirkonnas kaotavad Ragn-Sells
AS-ga sõlmitud lepingud kehtivuse alates
1. septembrist 2019. Alajõe piirkonnas toimub üleminek uue hankelepingu tingimustele
alates 1. aprillist 2022.
Vastavalt Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja (Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018
nr 77) § 13 lg 1-lemoodustab Alutaguse valla
haldusterritoorium ühe jäätmeveo piirkonna,
kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on
kohustuslik. Korraldatud jäätmeveo piirkonnas on jäätmevaldajad kohustatud andma
segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01) üle
vastavalt eeskirjas sätestatud tingimustele.

EUR

meveoga liitunuks Jäätmeseaduse § 69 lõike
1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või
sõlmimata jätmine jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveogaliitunuks lugemisele.

JÄÄTMEVEO SAGEDUS

Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma
tiheasustusalalt mitte harvemini, kui üks
kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalalt mit e
harvemini, kui üks kord 12 nädala jooksul.

Jäätmemahuti tegelik tühjendamissagedus

lepitakse kokku jäätmevaldajaga, kuid see ei
tohi toimuda harvem kui eelpool toodud sagedused ete näevad. Jäätmevedu võib üldjuhul
toimudakõikidel nädalapäevadel ajavahemi-

võib Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja
järgi kasutada plastist konteinereid mahuga

liitrit ja metallist konteinereid
80–1100
1500–4500
liitrit. Konteinerid peamahuga

vad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga
samal tasandil kõva kat ega alusel, millele on
tagatud jäätmeveoki ligipääs. Juhul, kui Vedajal puudub info jäätmevaldaja mahuti suuruse
kohta, koostatakse graafk minimaalse mahuti
järgi (80 liitrit).
Kui Teil hetkel puudub jäätmemahuti ja
Te ei tea, millise suurusega mahuti oleks kõige

sobivam, siis soovitame pidada

nõu OÜ

Eko-

vir klienditeenindusega tel 336 6726, e-posti
aadressile ekovir@ekovir.ee.
Vallavalitsus juhib tähelepanu, et teiste
jäätmevedajatega sõlmitud jäätmekonteinerite
rendilepingud ei lõppe automaatselt jäätmeveo lepingu lõppedes. Soovikorral võib elanik
jätkata konteineri rentimist teiselt jäätmevedajalt. Samuti võib elanik soetada nõuetekohase
konteineri endale sobivast poest. Hinnakirja
ja müügihinnad on
juures esitatud
matiivsed ja ei kohusta elanikke rentima OÜ
Ekoviri poolt pakutavat konteinerit.
Kui elanik otsustab rentida või osta konteineri OÜ Ekovirilt, siis esimese kolme kuu
jooksul on alates piirkonna liitumisest
datud jäätmeveoga on konteineri kohaletoomine tasuta. Korraldatud jäätmeveo lepingu
lõppedes on viimase kolme kuu jooksul
renditud konteinerite äravedu samuti tasuta
(äraantav konteiner peab olema pestud).

ostu-

infor-

korral-

kul kella 7–23.

JÄÄTMEVEO HIND

KONTEINERID

Jäätmete kogumiseks

tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis
vad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Olmejäätmete kogumiseks

pea-

Konteineri rent koos
KM 20%

Konteineri müük koos
KM 20%

m3

EUR/kord

EUR/kord

EUR/kuu

EUR/tk

1,13

1,70

0,91

1,36 €

1,50 €

70,00

€

0,14

1,59

2,38 €

1,88 €

70,00

€

0,24

2,72

4,08 €

3,23

€

70,00

€

0,37

4,20

6,29 €

4,84

€

120,00 €

kuni 0,66

7,48

11,22

€

8,06

€

220,00 €

0,8

9,07

13,61

€

10,75 €

220,00 €

1,1

12,47

18,71

€

15,00 €

300,00 €

1,5

17,01

25,52 €

20,16 €

900,00 €

2,5

28,35

42,53 €

33,60 €

1 200,00 €

4,5

51,03

76,55 €

60,48 €

1 500,00 €

1

Tühisõit objektile

€

EUR/tk

loo-

100% graafkujärgsest tühjendusest

*

Teenuse liik

EUR

Keskomavalit-

konteineri ümbervahetamisel

kon-

või äratoomisel lisandub
teineri tühjendustasu ja 100%

Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord

3,83

€

Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord

3,83

€

Korduva veograaf ku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograaf ku saatmine –tasuta)

1,96 €

Lepingu andmete, veograaf ku muutmine, kord

1,96 €

Jäätmetõendi väljastamine, kord

19,17 €

mise tasu.

Konteineri ringivahetus kuni 1,5 m3konteiner, kord*

25,37 €

ületäidetuks loetakse konteion pandud selline
kogus jäätmeid, et konteineri

ringivahetus 1,5 m3ja suurem konteiner, kord*

45,00 €

Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini

(11-25

25,00 €
m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

11,50 €

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

15,50 €

Konteineri pesu (kuni 1,5 m3konteinerid), kord/tk**

30,56 €

Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord/tk**

46,84 €

Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner

28,76 €

Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):
1. võimalus - 1lukk/kuu

11,50 €

2. võimalus

2.50 €

–

konteineri pesu tasust vastavalt
kehtivale hinnakirjale. Esmane
konteineri paigaldus toimub
tasuta.
**

1 lukk/kord

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia-ja haljastusjäätmete
äravedu, 1m3

(

puulehed, oksad, pügatud muru)

28,76 €

Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1m3***

28,76 €

Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus1m3****

28,76 €

val-

„Soovitan taotlused põhjalikult ja läbimõelduna ette
mistada, kuid usun, et projekti esitamisega tulevad toime
kõik,“ jagab suuniseid KIKi juhataja Andrus Treier. „Julgustan
toetuse taotlemisel abi ja nõu küsima KIKi spetsialistidelt.
Samuti viime taotlusvooru raames läbi kaks infopäeva, et
toetatavaid tegevusi täpsemalt lahti selgitada. Peaasi, et
ükski taotlus ei jääks esitamata ja panus keskkonna heaks
andmata,“ sõnab Treier.
Vooru eelarvest 6,5 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee ja
niteenus üle kogu Eesti. Ringmajandus saab 2,002 miljonit
eurot ning atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud
1,198 miljonit, keskkonnateadlikkusele 2,3 miljonit ja
duskaitsele 1,5 miljonit eurot. Metsanduse valdkonna eelarve
on 600 tuhat, kalanduse 500 tuhat ja merekeskkonna oma
400 tuhat eurot.
Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi
KIKAS kaudu. (kikas.kik.ee/login.aspx?ReturnUrl=%2f )
konnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud
sused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad,
ülikoolid kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid.
Taotlusvooru infopäevad toimuvad 19. veebruaril Tartus
(KeskkonnaametiTartu kontor, Aleksandri 14) ja 21. veebruaril
Tallinnas (Meritoni hotell, Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4).
Infopäevadel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine
KIKi kodulehel (kik.ee/et/kalender) Tallinna infopäevalt toimub
otseülekanne KIKi Facebooki lehele (www.facebook.com/

kanalisatsioo-

LISATEENUSED

Konteineri

atmo-

toetatavad-tegevused).

0,08

m³:

KIK avas
keskkonnaprogrammi
taotlusvooru
looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse,
sfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas. Maapõue programmi tegevused on koondatud
ringmajanduse alla. Igast valdkonnast toetatakse kindlaid
tegevusi, mis on täpsemalt kirjas KIKi kodulehel (kik.ee/et/

teenushinnad:

Graafkuväline
tellimusel tühjendus
koos KM 20%

1 ,34

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt
vald ja linn jagunevad asustusüksusteks ja lõike 2 kohaselt on
asustusüksused asulad, milleks on linnad, külad, alevikud ja
alevid. Riigihalduse ministri 11.10.2017 määruse nr 72„Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte
määramine“ lisa 1 kohaselt on Alutaguse valla asustusüksuste
nimekirjas 3 alevikku ja 72 küla.
Asustusjaotuse muutmine toimub vastavalt Vabariigi
Valitsuse 25.11.2004 määrusele nr 355 „Asustusüksuse liigi,
nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord“. Nimetatud
määruse § 2 lõiked 3 ja 4 sätestavad asustusüksuste liigituse,
mille alusel on alevik üldjuhul vähemalt 300 alalise elanikuga
tiheasustusega asula ja küla hajaasustusega asula või üldjuhul
vähem kui 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula. Rahvastikuregistri andmetel elab Tudulinna alevikus 1. jaanuari
2019. a seisuga 195 elanikku, aastal 2003 elas seal 306 inimest.
Aleviku elanike arv on olnud vähenemise tendentsis.
Alutaguse Vallavalitsus tegi Alutaguse Vallavolikogule
asustusjaotuse muutmise ettepaneku. Ettepanek on muuta
Tudulinna alevikTudulinna külaks. Asustusjaotuse muutmise
algatamine on kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses.

Ala-

Regulaarne
graafkujärgne tühjendus
koos KM 20%

l

Tudulinna alevikust
võib saada küla

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts.
Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas.
Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse,

Alates 01.04.2019 kehtivad Alutaguse vallas Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades
(Mäetaguse piirkonnas alates 01.09.2019,
jõe piirkonnas alates 01.04.2021) järgmised

Mahuti maht

Jäätmekott kuni 100

Segaolmjätd

LEPINGUTE SÕLMIMINE
Jäätmevedaja saadab Iisaku, Illuka, Tudulinna
piirkondade jäätmevaldajatele märtsikuu
alguses täpsustava teavituskirja korraldatud
jäätmeveo kohta, eeltäidetud lepingu, sinna
juurdekuuluvad lepingu lisad ja graafkud,
mille alusel alustatakse jäätmevedu graafkus
olevatel kuupäevadel. Mäetaguse ja Alajõe
piirkonnad saavad samuti üks kuu enne antud
piirkonnas korraldatud jäätmeveo algust
vituskirja, eeltäidetud lepingu koos lisade ja

tea-

segaolmejäätmeid Ekovir OÜ kuni
31.03.2021;
2) Iisaku piirkonnas on korraldatud

Jäätmeliik

3
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sisaldab konteineri

äratoo-

***

nerit, millesse

KeskkonnainvesteeringuteKeskus).
Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta
jaanipäevaks.

kaant ei ole võimalik sulgeda.

sulgemist takistavad
jäätmed loetakse konteineri
mahtu ületavateks jäätmeteks.

Kaane

Konteineri mahtu ületavate

jäätmete kogumisel arvestatakse
jäätmete mahtu (m3) auto

Maamaksust 2019. aastal

****Juhul kui konteiner sisaldab

Maksu-ja Tolliamet saadab maaomanikele maksuteateid, kus
maamaksu summa võib olla suurem võrreldes 2018. aastaga.
Maamaksu suurenemine on seotud kõlviku piiride muutumisega seoses Maa-ameti poolt läbi viidud maaüksuste andmete korrastamisega, mille tulemusel viidi maatüki kõlvikute
piirid ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega.
Maakatastri andmeid saab võrrelda Maa-ameti kodulehel
aadressil: www.maaamet.ee/kolvikute-pindala
Maa-ameti infotelefon: 6750 810 (E-N 9.00-16.30, R 9.0015.30) ja/või e-post: kataster@maaamet.ee

kastis hõlvatava ruumi järgi.
mit esobivaid

jäätmeid (ohtli-

aia-

kud jäätmed,
japargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus
jäta konteiner tühjendamata
või küsida lisatasu mit esobivate
jäätmete kõrvaldamise eest

(28,76 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

2019. aasta Alutaguse vallas, arvudes ja mõtetes
Tabel 1

Tauno Võhmar

2018 eelarve

2018 eelarve
täitmine

2019 eelarve

tekkepõhine

2018 täitmine/
2019 eelarve

12 222 445

12 739 754

12 162 264

–577 490

3 477 816

3 693 078

3 737 100

44 022

2 996 000

3 204 999

3 257 600

261 250

316 134

293 295

Saadavad toetused

2 522 874

2 608 613

2 504 889

Muud tegevustulud

5 960 505

6 121 929

5 626 980

4 940 000

4 802 724

4 371 150

990 505

1 316 499

1 255 830

10 784 544

8 613 319

11 131 708

2 518 389

1 268 774

705 445

1 166 600

461 155

9 515 770

7 907 874

9 965 108

2 057 234

1
–4 954 784

4 126 435

1 030 556

–3 774 947

29 000

vallavanem

kassapõhine
PÕHITEGEVUSE TULUD

Hea lugeja!

Maksutulud

2019. aasta eelarve on volikogus vastu
võetud ja tänavused plaanid selged. Millises seisus Alutaguse vald on, kui suured
on tulud ja millisedkulud ning missuguseid mõteid see tekitab, sellest alljärgnevalt kirjutangi.
See aasta näib tulevat Alutaguse valla
ja vallavalitsuse jaoks väga töörohke. Eelarve tulude maht on peaaegu sama suur
kui 2018. aastal ehk 12,2 miljonit eurot.
Uusi ehitusi ja parendusi on sarnaselt
varasemaga ligikaudu nelja miljoni euro
eest. Kas kõik plaanitu saab aasta lõpuks
ka tehtud, näitab aeg – paljuski sõltub see
ehitushangete õnnestumisest. Osa ehituskavadest on jaotatud kahe aasta peale,
näiteks Vasknarva sadama jaKauksi rannahoone ehitus, sest randa ei ole võimalik
suvel ehitustegevuseks sulgeda.
Ligikaudu pool valla eelarve kuludest
on hariduskulud. Teise poole
vad kõik ülejäänud valdkonnad: sotsiaaltöö, majandus, kultuur, sport, noorsootöö
ja valitsemine. Kulude jaotus on näha
kõrvalolevast joonisest.
Eestikeskmise omavalitsusega
des on Alutaguse vallakulud umbes kaks
korda suuremad. Sarnased omavalitsused,
kus elab ligikaudu 5000 inimest, tulevad
toime viie-kuue miljoni euroga aastas.
Praegu laekub põlevkivi kaevandamise
eest Alutaguse valla eelarvesse peaaegu
kuus miljonit eurot, mida on sama palju,
kui me kulutame haridusvaldkonnale.
Ressursiraha ei laeku aga vallaeelarvesse
igavesti, mistõtu nii vallavalitsuselkui ka
volikogul tuleb mõelda püsikulude vähendamisele ja leida selleks lahendusi. Vastasel juhul on vald põlevkivi kaevandamise
lõppedes pankrotis. Mite mingil juhul ei
tohi me mõelda ainult tänasele päevale:

moodusta-

võrrel-

sh üksikisiku tulumaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist

sh kaevandamisõiguse tasu
sh laekumine vee erikasutusest
PÕHITEGEVUSE KULUD
Antavad toetused

kasutada uusi infotehnoloogilisi

saavad haridusasutused 2019. aastal kiire
optilise side ning ühtlustatakse ja arendatakse koolide arvutivõrke. Eesmärk
on sujuv ja töökindel andmevahetus nii
haridusasutuste vahelkui ka riigi paku-

–22 839
–103 724
–494 949

tavate

PÕHITEGEVUSE TULUD 2019. AASTAL
•

•

Muud tegevuskulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS

437 901

–4

–3

095 879

227 620

452 673

43 292

50 000

6 708

–6 252 230

–5 018 711

–4 731 730

–286 921

Põhivara soetuseks saadav
sihtf nantseerimine

1 390 296

1 313 588

1 191 110

–122 478

Põhivara soetuseks antav
sihtf nantseerimine

–120 286

–112 678

–730 000

617 322

Põhivara müük
Põhivara soetus

7 016

7 016

0

–8 580

–7 454

–7 000

FINANTSEERIMISTEGEVUS

–164 815

–164 814

–165 100

Võlakohustuste tasumine

–164 815

–164 814

–165 100

–3 681 698

186 674

–2 737 164

Tagasilaekuvad laenud
Finantstulud ja

-kulud

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Nõuete ja kohustuste muutus
Eelarve kogumaht

–625 000
17 330 455

17 330 455

16 765 538

128 442

3 996 814

1 272 722

•

•

Keskkonnatasud (kaevandamisõiguse ja
vee erikasutus) 5,6 mln eurot (46%)
Maksutulud 3,7 mln eurot (31%)
Saadavad toetused 2,5 mln eurot (21%)
Tulud kaupade ja teenuste müügist
0,3 mln eurot (2%)

PÕHITEGEVUSE KULUD 2019. AASTAL
Majandamiskulud 5,0 mln eurot (45%)
Tööjõukulud 4,96 mln eurot (44%)
Tegevustoetused 0,75 mln eurot (7%)
Sotsiaalabitoetused 0,42 mln eurot (4%)
•

•

•

Kulude katteks suunamata vaba jääk

PÕHITEGEVUSE KULUD
VALD KONDADE LÕIKES
2019 AASTAL
•

•

•

•

•

•

•

•

Haridus 48,3%
Vaba aeg, kultuur ja religioon 14,1%
Üldised valitsussektori
teenused 13,2%
Sotsiaalne kaitse 6,7%
Keskkonnakaitse 6,6%
Elamu-ja kommunaalmajandus 5,3%
Majandus 4,7%
Avalik kord ja julgeolek 1,1%

raha on, kulutame aga! Selline
hoiakoleks tulevaste põlvkondade suhtes kuritahtlik. Kui
eelarve tulud peaks juba viie
aasta pärast olema vaid kuus
miljonit eurot, mit e 12 nagu
praegu, siis millise tegevuse me

lõpetaksime?
2018. aastal sündis Aluta31 last. 31 last on
veidirohkemkui üks klassitäis
guse vallas

vahen-

deid: arvuteid, head internetiühendust
ning vajalikke õppeprogramme. Seepärast

•

kooli-

õpilasi, aga me peame üleval nelja
maja. Kui tahame tulevikus oma elukeskkonda korras hoida ja arendada, tuleb
haridusvaldkond ümber korraldada. Õpetajate jakoolitöötajate palkasid vähemaks
võta ei saa, personalikulud kasvavad iga
aastaga, järelikult tuleb ümber korraldada
õppetöö ning majandada koolihooneid ja
lasteaedu säästlikumalt. Vallavalitsus peab
oluliseks, et nii koolides kui ka lasteaedades oleks õpetajatel ja õpilastel võimalus

andmevahetuskeskkondadega.

Samaaegselt tegutsetakse selle nimel, et
koolides oleksid parimad spetsialistid ja
tugiteenused, mis arvestavad iga lapse
eripära ja vajadusi.
Peame teadvustama, et kui eesmärk
on parandada aasta-aastalthariduse sisulist kvaliteeti, siis tuleb vormi muuta –

luua kaasaegsed õppetingimused vastavalt
laste arvule. Kui jätkame olemasolevate
koolihoonete ülalpidamist senisel kujul
veel kaua, siis ei jätku raha õppekeskkonna ajakohastamiseks.
Valla lasteaedade olukord on üsna
hea. Illukal, Tudulinnas ja Mäetagusel on
korrastatud lasteaiad, Iisaku lasteaed saab
remonditud sel suvel. Hoonete ja rühmade suuruses on arvestatud sündimust
ja laste arvu, mistõtu uusi lasteaedu või
juurdeehitisi vald järgmise paarikümne
aasta jooksul ei vaja.
Vastupidine on olukord koolimajadega: Mäetagusel on uuendatud
hoone, mis vastab õpilaste arvule (126);
Illukal, kus õpib 75 last, asuvad klassid
kahes eraldi hoones; Tudulinnas on õpilasi vaid 17, kuid 16 Tudulinna last õpib
Avinurme koolis. Tudulinnal on
ühendus nii Iisaku kui ka Avinurmega,
sõit kestab
minutit. Iisakus hoiame
üleval koolihoonet, mis on ehitatud 500
õpilasele, kuid koolis õpib 149 last: 119
põhikoolis ja vaid 30 gümnaasiumi-

kooli-

bussi-

15–20

astmes.

Mõistlik oleks ehitada koostöös

riigiga uus, nüüdisaegne ja energiatõhus
koolihoone 150 lapsele ning lammutada
olemasolev koloss, mille ülevalpidamine
nõuab
aina rohkem kulusid.

aasta-aastalt

Valimistel on igal
Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Rii-

gikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks
seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme

päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba
kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele

olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017.
aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451),
mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täp-

semalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb
appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt kaart.

rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel
mise päeval,

eelhääleta-

21.–24. veebruarini paikneb enamik

jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja
teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik

on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne.
Samuti oleme julgustanud kohalikke omavalit-

susi tegema mobiilseid valimisjaoskondi

–

ehk et

25.–27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on ava-

tud, toimuks hääletamine ühel päeval näiteks valla
ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise küla

raamatukogus.
Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija
saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles
seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse

rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari
seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme,

on nende kordategemine lihtne uue aadressi saab
–

vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel,

samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse
nii isiklikult, posti kui e-posti teel.

Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et vali-

miste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei mõjutaks
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Tabel 2

Vallavalitsuskorraldab ka sel aastal oma tööd selliselt,
et vallaelanikul ei oleks kohustust iga küsimuse pärast
vallamajja tulla. Kasutage rohkem võimalust helistada
ja avaldusi e-kirja teel saata. Sotsiaaltöötajatel, keskkonna-, teede- ja ehitusspetsialistil, abivallavanematel
ja vallavanemal on enamasti võimalus ka ise kohapeale
tulla.Loomulikult on teatud toimingud, mida saab teha
vaid vallamajas: sündide ja surmade registreerimine,
maakorralduslikud, planeeringute, projekteerimise ja
ehituslubadega seonduvad toimingud jms, kuid need ei
ole vallaelaniku jaoks igapäevased. Suuri muudatusi
lavalitsuse töös sel aastal ei kavandata. Endiselt töötame
kolmes vallamajas – Iisakus, Illukal jaMäetagusel – ning
klienditeenindus on ka Alajõel ja Tudulinnas.
Alajõel on tänavu oodata suurimat muutust: vallamaja ehitatakse ümber kogukonnamajaks, kuhu tulevad
raamatukogu, sotsiaaltöötaja tööruumid ning koosolekute ruum kohaliku kogukonna ja külavanemate jaoks.
Samuti korrastatakse vallamaja ümbrus rajatakse
parkla ja mänguväljak. Tudulinnas on endiselt suurim
keerdküsimus paljude tühjade korterite ja hoonete
tus kas õnnestub müüa või tuleb lammutada. Seniselt jätkata ei saa, sest nende ülalpidamise eest maksab

val-

2019. a
EELARVE

INVESTEERINGUOBJEKTID
Mäetaguse Pargitaguse tänav (asfaltkattega tänava ehitus)

158 784

Valla teed ja tänavad vastavalt teehoiukavale

241 210

Kurtna–Kuremäe kergliiklustee

500 000

sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)
sh valla eelarve vahendite arvelt
Iisaku kergliiklustee

saa-

maksumaksja kümneid tuhandeid eurosid aastas, kuid
olukord halveneb sellest hoolimata. Samal ajal valmistame aga ete Tudulinna tänavavalgustuse ja joogiveesüsteemide ajakohastamist. Suurema pildi 2019. aastal
kavandatavatest projektidest ja ehitustest annab
olev investeeringute tabel (tabel 2).
Kultuuri- ja huvitegevust korraldab Alutaguse
Huvikeskus. Noorsootöö on sel aastal eeldatavasti
sisutihedamkui varem, sest Iisaku jaMäetaguse-Kiikla
piirkonnas on tööle asunud kaks uut noorsootöötajat.
Aasta tuleb ka üsna spordi- jakultuurisündmuste rohke.
Selle kohta leiate rohkem teavet Alutaguse vallakultuuri-

kõrval-

kalendrist:www.alutagusevald.ee/kalender.
Ühistranspordis kavandatakse samuti muudatusi,
mis loodetavastivõimaldavadkorraldada meie inimeste
sõite veelgi paremini. Vallavalitsus kavandab uusi nõudepeatuseid, bussipeatust Iisaku kooli juurdening bussiootekodade vahetust
teel.
ja
Ka sel aastal on võimalik saada toetust eramute veeja kanalisatsioonisüsteemide korrastamiseks külades.
Olge aktiivsed seda võimalust ära kasutama!
Talv on tänavu olnud võrratu. Loodetavasti olete
saanudkaunis talveilmas tervist kosutada ja lumerõõme
nautida ning suudame ühiselt, energiliselt japositiivsete
mõtetega kevadele vastu astuda.
Ilusat Eesti sünnipäeva, olgem terved ja elagem
hästi!

Jõhvi–Tartu Kauksi–Vasknarva

häälel jõud

Rannaala korrashoiu tehnika soetus (sõelmasin, käru)
Alajõe ranna laudtee (katuseraha)
sh toetuste arvelt

sh valla eelarve vahenditearvelt

250 000
250 000

Pagari mõisa pargi „usstee“ vastavalt kujundusprojektile

250 000

Tudulinna aleviku mänguväljaku põhiprojekt

mängu-ja spordiväljaku rajamine

20 000

10 000
10 000
15 000

1 500

20 000

Kergliiklusteede projekteerimine

60 000

sh toetuste arvelt (LEADERi toetus)

30 000

Tudulinna silla renoveerimine

17 000

sh valla eelarve vahendite arvelt

45 000
30 000

100 000

Kuremäe parkla arendus
sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)

50 000

sh valla eelarve vahendite arvelt

50 000

Vasknarva kinnistute ost

30 000

Riigivara Kärbi, Nirgi, Rästiku, Kurepesa omandamine

30 000

Alajõe slipp

200 000

Vasknarva sadama ehituse I etapp

350 000

sh toetuste arvelt (EST/RUS EU

206 510

)

143 490

sh valla eelarve vahendite arvelt

25 000

Vasknarva sadama liitumine elektrivõrguga
Narva jõe äärse randumisala väljaarendamine (Kuningaküla slipp)
sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)

sh valla eelarve vahenditearvelt
Tudulinna vana kiriku ja linnamäe arendus

50 000

Pagari seltsimaja terrassi ehitus, aknad

Pagari mõisa avariiremont

45 000

Pagari pargi välisvalgustus

50 000

Katase, Smolnitsa, Uusküla tänavavalgustus

35 000
35 000
20 000

sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)

20 000
25 000
25 000

Kalmistute taristu väljaehitamine

60 000

Kauksi rannapromenaadi väljaehituse 4. etapp

39 816

32 000

sh toetuste arvelt (EASi toetus)

7 816

sh valla eelarve vahendite arvelt

70 000

sh valla eelarve vahendite arvelt
Tudulinna rahvamaja / teenuste maja rekonstrueerimine (küte ja
haljastus)

Kiikla rahvamaja fassaadi renoveerimine, lae soojustus

100 000
74 000

470 000

Lasteaia Kurekell renoveerimine
sh toetuste arvelt (ühinemistoetus 2019)

222 600

sh valla eelarve vahendite arvelt
Mäetaguse lasteaia Tõruke mänguväljaku osaline renoveerimine

247 400
18 500

30 000

175 000

Alajõe tänavavalgustus

30 000

25 000
25 000

Alajõe olmehoone (perearst, raamatukogu, sotsiaaltöö) ja ümbrus

sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)

100 000

40 000

Mäetaguse mõisakompleks (päikeseküte)

Tudulinna tänavavalgustus

Atsalama puhkekoha rajamine, II etapp
sh toetuste arvelt (LEADERi toetus)

Haridusvaldkonna info-ja kommunikatsioonitehnoloogia
seadmed

74 920
200 000

sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)

Kiikla küla mänguväljaku täiendus

Iisaku gümnaasiumi katuse osaline renoveerimine

74 920

sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)

75 000

25 000

100 000

Pagari mõisapargi ja seltsimaja arendus ning tõllakuur

Alajõe

25 000

Iisaku kergliiklustee – maade ost eraisikutelt

–

–

2019.a
EELARVE

INVESTEERINGUOBJEKTID

Hoolekeskuse väikemaja ehitus
Tudulinna vee-ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine

151 000
200 000

Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine

200 000

sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)

100 000

sh valla eelarve vahendite arvelt

100 000

Pagari seltsimaja ja tõllakuuri kanalisatsioon koos
puhastusseadmega

Hajaasustuse toetus
sh toetuste arvelt

120 000

60 000

sh valla eelarve vahendite arvelt
Iisaku muuseum

–

200 000

60 000

sihtf nantseerimine põhivara soetuseks

10 000

4 731
730

Põhivara soetus kokku
sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)

325 000

sh toetuste arvelt

sh valla eelarve vahendite arvelt
Antav sihtf nantseering põhivara soetuseks
sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)

Kauksi rannapromenaadi väljaehitus

700 000

sh toetuste arvelt

sh toetuste arvelt (EASi toetus)

600 000

sh valla eelarve vahendite arvelt

sh valla eelarve vahendite arvelt

100 000

1 131 110
3 275 620
730 000
100 000
60 000

570 000

Üksikasjalik ülevaade vallaeelarvest on kättesaadav valla kodulehelt www.alutagusevald.ee

Riigikogu valimised 2019 Alutaguse vallas

kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele
toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada
siaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide
meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu
valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad
suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede
ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse
on „koostöö“ märksõna, millega annab palju ära
teha – meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma
valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks
nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril.
E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril
kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva,
27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab aadressil
www.valimised.ee.Tuletan meelde, et valija peab
veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi
ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole
lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem
hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse.
päeval oma e-häält enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul,
veebruarini saab
olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes.
veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas maakonnas avatud vähemalt
üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool
kohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad
avatud kella 9–20, siis saab hääletada vaid oma

sot-

Valimis-

21.–24.

25.-27.

elu-

elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma
häälekuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!

Lehti Targijainen
vallasekretär
Võrreldes 2017. aasta kohalike omavalitsuste
volikogude valimistega on tänavustel Riigikogu
valimistel ja ka mais toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel valimisjaoskondi vähem ja
valimisjaoskondade piiride osas on toimunud
muudatused. Samuti on toimunudmuudatused
valimisjaoskondade asukohtades.
Valimisjaoskondade piiridega on võimalik
tutvuda valimiste kaardirakenduses, mis on
leitav aadressil htps://valimised.rahvastiku-

register.ee/
Riigikogu valimisteks on Alutaguse
valla territooriumil moodustatud kolm

s.o kolmapäeval 27. veebruaril javalimispäeval
3. märtsil 2019. a.
Mäetaguse piirkonna inimestele muudatusi
seoses valimistega ei ole.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist kõik
valimisjaoskonnad.

Kodus hääletamine
Kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva
põhjuse tõtu ei saa hääletada valimispäeval hääletamisruumis, siis võib ta taotleda hääletamist
kodus.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjalik
taotlus. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks: terviseseisund,
kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste
puudumine jne.
Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse vallavalitsuse või valija elukoha järgse
jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse
kohale muulviisil. Vallavalitsusele saab taotluse

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvasti-

kuregistrisse kantud Alutaguse valla täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 3.
Erisused võrreldes eelmiste valimistega:
Ühinemiseelse Illuka valla haldusterritooriumil
oli kaks valimisjaoskonda. Nüüd on üks jaoskond, mis asub Illuka teenuskeskuses.

Ühinemiseelse Alajõe valla haldusterritoo-

valimisjaoskonda.
Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumid
asuvad:
1) eelhääletamise esimesel päeval (esmaspäeval 25. veebruaril 2019. a) Alajõe raamatukogus aadressil Valla tn 8, Alajõe küla,
Alutaguse vald, Ida-Viru maakond;
2) eelhääletamise teisel päeval (teisipäeval
26. veebruaril 2019. a) Tudulinna raamatukogus aadressil Kooli tn 4, Tudulinna

Ida-Viru

alevik, Alutaguse vald,
maakond;
3) eelhääletamisekolmandal päeval (kolmapäeval 27. veebruaril 2019. a) ja
päeval (3. märtsil 2019. a) Alutaguse
vallamajas aadressil Tartu mnt 56, Iisaku
maakond.
alevik, Alutaguse vald,

valimis-

Ida-Viru

asu-

hääletamisruumi
koht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval
on Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka
maakond.
küla, Alutaguse vald,

Valimisjaoskonna

Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval
on Mäetaguse teenuskeskuses aadressil Pargi
tn5, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru
maakond.

nr 2

Ida-Viru

riumil oli üks valimisjaoskond. Nüüd seda jaoskonda ei ole. Alajõe piirkonna inimesed saavad
hääletada valimisjaoskonnas nr 1, mille asukoht
eelhääletamise esimesel päeval, s.o esmaspäeval
25. veebruaril 2019. a on Alajõe külas Alajõe
raamatukogus ja valimispäeval 3. märtsil 2019. a
Iisakus Alutaguse vallamajas.
Ühinemiseelse Tudulinna valla
tooriumil oli üks valimisjaoskond. Nüüd seda
jaoskonda ei ole. Tudulinna piirkonna inimesed
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1, mille
asukoht eelhääletamise teisel päeval, s.o teisipäeval 26. veebruaril 2019. a on Tudulinna
vikus Tudulinna raamatukogus ja valimispäeval
3. märtsil 2019. a Iisakus Alutaguse vallamajas.
Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumide
asukohad on eelhääletamise päevadel erinevad.
Kui toimub hääletamine Alajõel ja Tudulinnas,
siis Iisakus hääletada ei saa. Iisakus saab hääle-

haldusterri-

esitada ka valimispäevale eelnevatel päevadel.
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile
valimispäeval kella 9.00 kuni 14.00.
komisjon registreerib taotluse.

Jaoskonna-

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1. valija nime;
2. valija

ale-

tada ainult kolmandal eelhääletamise päeval,

isikukoodi;

3. valija aadressi;
4. valija sidevahendi numbrit;
5. kodus hääletamise põhjust.

jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole
põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kui
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Eesti 2019. aasta loomaks valiti Euraasia suurim näriline
Anne Nurgamaa

Eesti Looduskaitse Seltsi
Alutaguse osakond
Meie esivanemad

nägid kopras

ena-

mat kui jahilooma, teda austati ja peeti
pühaks aruka tegevuse tõtu. Arvati, et
surma elab tema hing
edasi kobrastes. Tänapäeval on kobras

pärast inimese

sat unud kohati pahuksisse nii metsa-kui
ka põllumeestega.
Kuna koprad langetavad toiduks
keskmiselt ühe tihumeetri puittaimi
isendikohta (pool sellestkulutatakse elulisteks vajadusteks, teine pool jääb vete
ja kallastele kõdunema) ja sama kogus
puid hukkub kopra paisutuste ja puude
vigastuste tulemusena, siis arvestuslikult
hukkub või kasutatakse kobraste tegevuse tulemusena igal aastal 30–35000
tihumeetrit puistute materjali ning koprakahjustuste ulatust võib hinnata isegi
200000 eurole aastas. Ent milline on
kopra loodud väärtuste hind? Ja kuidas
hinnata kobraste loodud vääriselupaiku
ja nende tammide vetpuhastavat toimet?
Sellele kõigele ei saa paraku riputada hinnasilti, sest sel polegi hinda.
Euroopa kobras kui liik tekkis umbes
viis miljonit aastat tagasi. Eestis hävis
kobras ülekütimise tagajärjel 19. sajandi
keskel. Koprale said saatuslikuks eelkõige
tema kasukas ja ravitoimeline kopranõre,
mida kasutati pea kõikide hädade vastu.
Uuesti taasasustati kobras Eestisse
1957 Jänijõele ja sealt levisid nad üsna
edukalt ka mujale (va. väikesaared). Sama
aja paiku levis kobras ka ise Pihkva poolt.
1979 arvati kobraste arvuks Eestimaal
500 600 ja arvukuse kõrgaastatel 20072010 ulatus kobraste arv
000
dini. Tänaseks on intensiivistunudküt
mise tulemusena paljud kopra elupaigad
tühjenenud ja arvukus ka tugevasti
kahanenud. Hinnanguliselt on praegu
kopra põhipopulatsioon 12-14000 isendi
–

18-20 iseni-

piires.

Koprad

on

poolveelise eluviisiga,

mistõtu tema tagajäsemete suhteliselt

pikkade varvaste vahelpaiknevad ujunahad. Esijäsemetel ujunahka ei ole. Kopra
tagajala teise varba kammitaoline nn
„sugemisküünis“ on lõhestunudkaheks
javõimaldabloomalkarvu hooldada ning
välisparasiite eemaldada.
Kopra karvastik on enamasti
tumepruun, kuid varieerub helepruunist
mustani. Selja kat ekarvad on pikad ja
meenutavad ohakat, külgedel ja kõhul
väheneb nende pikkus ligi kaks korda.
Kat ekarvade all paiknev madalam
karv koosneb väga peenikestest karvadest, kuid on tihe. Selline karvastiku
struktuur annad kopra
nahale suure soojapidavuse ja
erilise vastupidavuse. Et karvastikku kaitsta märgumise eest,
võiab kobras seda

alus-

karus-

mete nõrega

näitaja. Kahvatukollased hambad on
iseloomulikud kehva toitumusega ja
haigetele loomadele. Et lõikehambad ei
kasvaks liiga pikaks, seetõtu peab neid
pidevalt teritama ja teineteise vastu
rudes lühemaks kulutama. Kui hambad
kasvavad liiga pikaks, ei saa ta enam suud
niipalju lahti, et puid jakoort närida ning
sureb nälga.
Kobras on perekondliku elulaadiga
loom: isa ja ema, kes kord paari heitnud,
jäävad kokku kuni surmani. Pesakonna
moodustavad vanaloomade paar ning
sama ja eelmise aasta pojad. (Elualade

hõõ-

eluala, hõlbustab ehitus- ja toidumaterjali
transporti, loob head varjetingimused,
kaitseb loomi vaenlaste eest, kergendab
ligipääsetavust toiduvarudeni ning kuiva
ajaga kindlustab, et urusuudmed vee
alla jääksid. Sügiseks paisutatakse vesi
võimalikult kõrgele, et pärast veekogu
jäätumist, kui veetase enamasti langeb,
tekiksid jää alla ulatuslikud tühimikud.
See loob koprale head varjetingimused
ja võimaldab neil liikuda ning toituda jää
all ka talvel.

Kobras on eranditult taimtoiduline
loom. Suvel toitutakse põhiliselt rohttaimedest, sügisel lisanduvad
söögisedelisse puukoor ja
sed. Puudest meeldivad koprale
kõige rohkem haab, pajud ja ka
kased, vähemal määral teised
liigid. Et pääseda ligi puude
noortele okstele, langetab ta
neid oma tugevate hammaste
abil. 5–7 cm läbimõõduga haava
langetab kobras 2 minutiga,
cm läbimõõduga
aga
puu ühe ööga. Kuna koprad
talveund ei maga, vajavad nad
toitu ka talvel. Selleks varutakse
pesa lähistele talvevarusid, aga
käiakse ka veekogu kallastel

võr-

anaalnäär-

(nn kopranõrega).

Kõrvad on kopral väikesed
ja spetsiaalse sisemise
ruga, mis sulgeb sukeldumise
ajal kõrvaõõne ja takistab vee
satumist sisekõrva.
misel sulguvad ka sõõrmed.
Nii võib kobras viibida vee all
kuni 15 minutit. Kuna kopra
suuosa ja põsed on lihaseliste
kurdudega, mille abil saab neelu

nahakur-

10–12

Sukeldu-

sulgeda selliselt, et vesi ei satu
hingamisteedesse, saab ta oksi
närida ka vee all.

söömas.

Jooksuaeg on kobrastel
talvel ja tiinus kestab neil 105

Kopra eriliseks tunnuseks

päeva. Kopra pesakonnas sigib

lai, kõhu-selja suunas lapik
saba, mis on kaetud suurte

on

1-3

Foto Lii Roosa

sarvsoomuste ja lühikeste

hajusate karvadega. Saba kasutab kobras
puude langetamisel toena, ujumisel

tüü-

rina ja hädaohu ilmnedes kaitsevahendina – sabaga vastu vet lüües hoiatab ta
kaaslasi japeletab vaenlasi. Sabas talletab
ta ka suure osa oma varurasvadest, mis
on vajalikud raskete aegade üleelamiseks.
Seetõtu on kopra saba toidugurmaanide
poolt hinnatud ja varematel aegadel ka
ravi otstarbel eriliselt väärtustatud.
Silmatorkavad tumeoranžid lõikehambad on hea tervisliku seisundi

tavaliselt vaid üks emasloom.
Korraga sünnib
poega,
harva kuni 5 poega. Paari päeva
vanuselt suudavad pojad juba ujuda. Imetamine kestab kuni kaks kuud. Taimset
toitu hakkavad tarvitama 2-3 nädala
vanuselt. Sündinud poegadest elab järgmise aasta sügiseni vaid 65%. Sügiseks
kaalub koprapoeg 7-9 kg. Vanemad loomad kaaluvad keskmiselt 18-23kg. Raskeim Eestis püütud isend kaalus 33,5 kg.
Täiskasvanud kopraid ohustavad
ilves, hunt ja karu, noorloomika rebane,
saarmas, tuhkur, naarits, haug ja suuremad röövlinnud. Suurimaks vaenlaseks

üleasustamiselka kolmanda aasta pojad.)
Ühes paigas püsib koprapere tavaliselt
5-10 aastat, siis siirdub pesakond toiduvarude poolest paremasse piirkonda.
Elupaigana eelistab kobras aeglase

vooluga veekogusid, mille kaldal peab
kasvama pehme puiduga lehtpuid ja
põõsaid ning oleks külluses
mestikku. Veetase kopra elupaigas peab
olema püsiv ja seda reguleeritakse okstest
ja muust kätesaadavast materjalist tammidega. Paisutatud vesi laiendabkobraste

rohttai-

–

kobras

siiski inimene ja mite ainultküt imise,
vaid ka kopra elupaikade rüüstamise,
kopra paisude ja urgude, kuhilpesade
lõhkumise ja loomade abitusse olukorda
jätmise tõtu. Eriti siis kui paisud
takse vahetult enne veekogu jäätumistvõi
lõhutakse kopra paisud talvel ja nende
kuhilpesad tambitakse mehhanismidega
segi. Tiheda asustuse korral hukub loomi
ka uute pesapaikade otsinguil ja kaklustes
elupaikade pärast
Kobraste tegevusega kaasnevatel
keskkonnamõjudel on omad positiivsed ja negatiivsed küljed. Kopra loodud
on

lõhu-

märgalad

on

elupaikadeks paljudele

pea-

taimedele ja loomadele, pakkudes
varju näiteks veelindudele, kudemiskohti
konnadele ja kaladele ning jahimaad

pisikiskjatele (saarmas, mink, kärp, nirk,
tuhkur ja metsnugis). Kopratiigid on ka
looduslikud reservuaarid, mis suurenda-

vad kuivadel suvekuudel veevooluhulka.
Samuti puhastavad kopratiigid heitvetega
reostunud jõevet .
Kuna

koprapaisude

tõttu

ujuta-

takse üle valdavalt siiski looduslikke ja
võsastunud heinamaid, soid ja soometsi
(moodustavad kokku ligi 4/5 mõjutatud
maadest), mis ei ole majanduslikult eriti
olulised ega oleneil ka erilist metsa- ja
põllumajanduslikku tähtsust, siis pole
kobraste tekitatav majanduslik kahju
seal kuigi suur. Suurim kahju tekib kuivendatud metsades, mis moodustavad
õnneks vaid 14% kõigist kobraste mõjutatudaladest. Väike osa (4%) kahjustusi
on registreeritud ka kõrgema boniteediga
puistutes.
Samas suurt

majanduslikku kahju

tekitab kobraste elama asumine kuivenduskraavidesse. Lisaks veerežiimi
halvenemisele rikub see ka
süsteemi (voolu aeglustamine soodustab
kraavisetete kuhjumist ja umbekasvamist,
kobraste tegevus ummistab truupe,
kraavi langetatud puud ja sinna käikude
uuristamisel tassitud pinnas vähendavad
kraavi ristlõiget veelgi), mille taastamine
on väga kulukas.

kuivendus-

Eriskummaline Feodorisoo taastub projekti abiga
Hiidpõlengust ja kuivendusest räsitud
Feodorisoo ärkab uuele elule, kui ligi
viiekümne paisu abiga õnnestub selle
põhjaosas taastada looduslik veerežiim.
Loodame, et tehtav töö aitab kaasa ka
ühe kaduva liigi rabapüü elule ja
hoiule.
2006. aasta juulis puhkes Agusalu
looduskaitseala lõunaosas asuvas
dorisoos põleng, millesarnast teist Eestis
viimastel aastatel nähtud pole. Tuli haaras
enda alla enam kui tuhat hektarit sood.
–

–

Feo-

Vaatamata eelkirjeldatule, säilis
Feodorisoo looduskaitseline väärtus
ning samuti loodusliku veerežiimi taastamisvõimalus. Sellepärast valiti Alutaguse vallas Agusalu looduskaitseal asuv
Feodorisoo üheks alaks kuuest, kus projekti„Soode kaitse ja taastamine” jooksul
luuakse tingimused soo looduslikuks
mimiseks. Projekti viivad ellu Eestimaa
Looduse Fond, Tartu Ülikool ja Arheovisioon koostöös RMK, keskkonnaameti
ja keskkonnaministeeriumiga.

toi-

Rabapüü otsimine 2017. aasta välitöödel tulemusi ei andnud. Küll aga
tus

osu-

üks portaalis eElurikkus mullu keva-

del kirjeldatud rabapüü kuulmise juhtum
seotuks hoopis meie seirega – nimelt
kasutatakse rabapüü seirel peibutamist ja
Soome linnuvaatleja pidas seda rabapüü
Foto Urmas

Sellis

Lisaks eestlastele osalesid kustutustöödel
nii Läti kaitsejõudude inimesed kui ka
Soome rahvusvahelise päästemeeskonna
liikmed.
Tules hävis suur osa kuivenduse
mõjul kasvama hakanud puistust. See
tuli soole isegi kasuks, sest just
dusjärgne puistu oli peamine tegur, mis
soo looduskaitselist väärtust alandas.
Tulekahju järel vähenes aurumine puude
kaudu ning veetase soos hakkas tõusma.
Samuti paranesid sootaimede ja lagedamat soomaastikku eelistava rabapüü
jaoks vajalikud tingimused. Halvemast
küljest toimis põlengust maha jäänud
puutuhk väetisena, mis on hoogustanud
noore kasevõsa tärkamist ja võib veel
aastakümneidkuni sajandi soodustada
puistu taasteket.
Suurem osa Feodorisoo
süsteemist on rajatud pärast teist maailmasõda. Samas on Feodorisood lõikavad
magistraalkraavid kaevatud juba eelmise

kuiven-

kuivendus-

sajandi alguskümnendeil.

Linnu-

jaloomaparadiis soode vahel
Feodorisoost suurema osa
tab looduslik raba, mille turbalasundi
tüsedus küündib nelja meetrini. Sellele
lisandub inimtegevusest rikutud, kuid
taastumisvõimeliseks hinnatud raba.
Lagesoode kõrval leidub siirdesoo- ja
rabametsi ning vanu loodusmetsi.
Taastamistööd aitavad luua tingimusi ohustatud ja kaitsealuste linnuliikide, nagu rabapüü, metsis ja teder, elutingimuste taastumiseks ja säilimiseks.
Kahepaiksetest tulevad taastustööd
kasuks rabakonnale, putukatest näiteks
valgelaup-rabakiilile ja päevaliblikatele.
Rabaseoselistest päevaliblikaliikidest leiti
Feodorisoo seirel mitmeid kuivendust
taluvaid liike, kellele taastamise järel
võiks lisanduda mõni sooliblikaliik.
Samuti paranevad tingimused soode ja
soometsade ning vanade loodusmetsade ning neile iseloomuliku elustiku
säilimiseks.

moodus-

sihtkaitsevööndites, kaitseala piirides
riigimaadel. Taastamistööde käigus rajatakse 47 turbapaisu, mis takistavad vee
äravoolu kraavides, mida on ligi kümne
kilomeetri jagu. Sealhulgas on aga ka
kolm kilomeetrit kraave, mis tõstetakse
turvast lausaliselt täis. Üks kraav taastamisala kirdeosas jäeti omaniku vastuseisu
tõt u sulgemata, teisalt tegutseb seal juba
kobras, kes taastamistööde käigus puutumata jääva kraavi on juba omatahtsi sulgenud ja ümbritsevale endisele sooalale
veerežiimi taastama asunud.
Suure osa kopatöödest on Praktov
OÜ juba ära teinud. Osa paise tehakse
käsitsi talguliste abiga.
Raietööd viidi projektialal läbi

ja ligipääsutrasside rajamiseks
kraavikuue meetri laiuste koridoridena, et luua
ligipääs masinatele. Tööd on plaanis lõpetada 2019. aasta sügiseks.

Rikastav kultuuritõke ja
pinnavee puhastaja
Feodorisoo puhul äratab tähelepanu ka
selle võõrapärane nimi. Saanud on ta
selle tõenäoliselt soo lääneserval paikneva Feodorova saare järgi, mis on Jaama
mõisa 1801. aasta kaardile kantud kujul
„Insel Fedorow”
Koos naabersoodega on Feodorisoo
toiminud
loodusliku
tõkkena, takistades Peipsi järve, Narva
jõe ja soode vahele suletudrahvakillul
lävida läänepoolsete kogukondadega.
Arheoloogiast tuntud varasem kultuur
toiminud

hääleks

…

Lugu on mõneti tore

kokku-

juhtumine, teisalt aga kurb tõdemus, et
liik on muutunud nõnda haruldaseks.
Feodorisoo ligi
misala paikneb Feodorisoo ja Remniku
see

600-hektarine taasta-

nii-öelda

nii-öelda

loodusliku

kultuuri-

kultuuri-

LISAINFO PROJEKTIST
Feodorisoo taastamisprojekti rahastavad Euroopa Liidu programm
LIFE ja Keskkonnainvesteeringute

Keskus, projekt kestab 2015–2021.
Projekti jooksul luuakse võimalused
sooelupaikade taastumiseks Sirtsi,
Tudu, Laukasoo, Feodorisoo, Ohepalu ja Soosaare soostikes, kokku
ligikaudu 7000 ha soid.
Eestis on sootaastamistöid
tud juba näiteks Soomaal, Endla
soostikus, Nigulas, Lahemaal,
Muraka rabas jm.
Feodorisoo taastamiskava ja
teostusprojekt on kättesaadavad
aadressil https://soo.elfond.ee/
taastamisalad/feodorisoo/

teh-

on sealses soodetaguses piirkonnas

vadjapärane.
Feodorisoo paistis arheoloogiliste
käikude tulemusena silma II maailmasõjaaegse ja -järgse pelgupaiga ning lahin-

gutegevuse tallermaana. Avastati ka üks

punkrite linnak, kus sõjategevuse olustik
oli lausa kõhedustekitavalt hästi säilinud.
Agusalu looduskaitsealal asub ka
Agusalu turbamaardla. Lisaks on alal
üleriigilise tähtsusega Peipsi põlevkivi
uuringuväli. Looduskaitsealal küll midagi
ei kaevandata, kuid sealsete soode rolli
pinnavee ühtlustaja ja puhastajana ei tohi
unustada, seda enam seonduvalt järjest
lähemale jõudvate kaevandusalade ja
nendest tingitud mõjudega.
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Noortekad kutsuvad
Alutaguse noori kaasa lööma
Grete, Marika, Mirjam ja Triin
Alutaguse valla noorsootöötajad

2019. aasta jaanuarist tegutsevad Alutaguse
vallas neli noortekeskust ehk rahvakeeli
noortekat. Kurtnas tähistame 23. veebruaril 14. tegutsemisaastat. Iisakus tegime
restardi detsembris 2018 ning selle aasta
jaanuaris avasime uued keskused Kiiklas
ja Mäetagusel.

ühiseid tegevusi, etkokku viia valla erinevas
vanuses noored. Noortekate sihtrühm on
noored vanuses
Juba 26. veebruaril
on Kurtna noortekeskuses lumelinna ehitamine ja selleks on korraldatud kõikidest
piirkondadest transport, toitlustamine jm

7-26.

vajalik.

Noortekeskused tegutsevad avatud
noorsootöö põhimõttel, st pakuvad
noortele vabatahtlikkuse alusel osalemist, toetavad nende aktiivsust ja
toimetulekut ühiskondlikus elus.
Tegutsetakse noortelt noortele või
noortega koos põhimõtel.
keskused suurendavad noorsootöö
teenuse kät esaadavust piirkonnas
ning mängivad olulist rolli noorte
sotsiaalse tõrjutuse vähendamisel. Oma tegevusega suurendatakse
noorte kaasamist, osalust japarandatakse
tööhõivevalmidust.
Igas noortekeskuses töötab noorsootöötaja, kelle roll on toetada noorte
omaalgatust, initsiatiivi, tegutsemislusti ja
teisalt julgust vastutust võta ja kanda. Valla
noortekeskuste toimimisel hoiab silma peal
Alutaguse Huvikeskuse noorsootöö juht
Marika Markus. Kurtnas tegutseb juba
kuus aastat Mirjam Vinkler, kes on oma
aktiivsuse ja loomingulisusega võitnud
laste südamed ja on andnud olulise panuse
ka kohalikku harrastajate võrkpalli arengusse. Iisakus ootab noori rõõmsameelne
Triin Pikhoff ning Kiikla ja Mäetaguse
noortekeskuste vahel jagab end etevõtlik
Grete Habakukk. Kõik noortekad on koos
noortega pidevalt parimate võimaluste ja

tihe koostöö. Planeerime võimalikult palju

Koolivaheajal 25. veebruarist kuni 1. märtsini on Alutaguse valla
noortekeskused avatud lahtioleku päevadel kell 10-18.
Erandkorras suletud, kui toimuvad ühised tegevused.

Suvel saavad Alutaguse valla sissekirjutusega 13.-19. aastased noored osaleda
õpilasmalevas (ÕM), planeeritud on kolm
rühma (Kurtna, Iisaku, Mäetaguse) ja iga
noor valib, milline rühm temale sobib
ning kuhu kandideerib. Osalemiseks on
vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. Milline näeb malevapäev välja? 4 tundi tööd,
lõunasöök ning kolme rühma ühistegevused valla erinevates piirkondades.
Siinkohal üleskutse täiskasvanutele
kas ja millist tööd on teil ÕM
noortele pakkuda? Arutame koos
võimalused läbi!

Kiikla noortekeskuses ja rahvamajas

E, 25. veebruaril
12.00 Kokkamine (tortiljapitsa, vrapp)
14.00 Tervislike smuutide valmistamine

•

N, 28. veebruaril
15.00 Koolivaheaja mix. Tegevust pakuvad terve päeva jooksul
raamatukogu, noortekeskus, spordisaal. Meisterdamine.
•

Kurtna noortekeskuses

–

•

Toimub kogu päeva jooksul ning osaleda võib jooksvalt. Võta
kaasa vahetusriided ja lumelinna ehitamiseks vajalikud tööriistad.
Anna oma lumelinna ehitamisele tulekust teada noorsootöötajale
18.02 ja taga koht ühises bussis ning soe supp.

omaalgatuste elluviimiseks.

Lisaks noorte
omaalgatuse
toetamisele panustavad noorsootöötajad
ning korraldavad ise noortele eesmärgistatud arendavaid ja põnevaid et evõtmisi.
Koolivaheaegadel on kõikides keskustes planeeritud mitmeid tegevusi, et igal
noorel oleks võimalus leida oma. Ideaalis

koostavad noortekeskuste tegevuskava

noored koos sealse töötajaga. Lisaks planeerimisele viivad nad tegevused ellu ja
teevad kokkuvõt eid, kuidas õnnestus ja
mida saaks paremini teha ning kuidas edasi.
See on noortekeskuste tavaline praktika,
kuid vajab pidevat tähelepanu, “toitmist”
ja hoolt.

Näiteks oleme arutanud
aktiivgrupiga, kuhu kuuluvad ka kohalikud noored, et
kolime noorteka augusti alguses nädalaks ajaks Alajõele. Lõunaks toob buss kaugemad noored
randa ja õhtul koju tagasi.
Noortevolikogu idee kandjad
on leidnud, et tore oleks, kui sünniks
ettevõtmine nimega Alutaguse noorte
suvemängud ning kui neil jagub tarmukust
ja tahtmist asi lõpuni viia, siis noorsootöötajad on rõõmuga valmis neid toetama ja

K, 27. veebruaril
Ekskurssioon AHHAA keskusesse, Kurtna NK suletud!
•

N, 28. veebruaril
12.00 Beyblade võistlus.
Võta kaasa oma beyblade ja pane see proovile!
•

Mäetaguse noortekeskuses
T, 26. veebruaril
10.00-18.00 Lumelinna ehitamine Kurtnas, Mäetaguse NK suletud

•

K, 27. veebruar
12.00 Kokkamine (tortiljapitsa, vrapp)
14.00 Tervislike smuutide valmistamine

•

aitama.

võimalu-

Kõikides keskustes on erinevad
sed huvitegevusteks. Kuid sellest täpsemalt
mõnes teises loos.
Noortekeskused on avatud koostööle
lapsevanemate, kõikide vabatahtlike ning
erinevate kohalike ja kaugemate
tega, kes soovivad panustada noorte arengusse ja tegevustesse.

R, 1. märtsil
16.00 Vaheaja lõpetamine kinoõhtuga „Maadeavastaja Pulkson“Iisaku
noortekeskuses

•

meisterdamine.
Iisaku noortekeskuses

asutus-

•

E, 25.veebruaril

12.00 Kokkamine (Eesti rahvustoidud)
T, 26.veebruaril
10.00-18.00 Lumelinna ehitamine Kurtnas, Iisaku NK suletud

Meie moto KUI NOOR OMA IDEID
ISE ELLU EI VII, KES SIIS?

•

–

Alutaguse rahvuspark alustas
koostöökogu loomisega

13* Märtsil kell 11

IXS A KU 'RA-flVfiMfiJfiS

KURESSAARE

ENO R4UD

LINNATEATER

® %

Signe Roost
toimetaja

O

Alutaguse rahvuspargi koostöökogu on rahvuspargi valitsejale Keskkonnaametile nõuandev kogu. Koostöökogu ülesanne on Alutaguse rahvuspargi koostatavasse kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavasse
etepanekute tegemine, kaitsekorralduse rakendamine partnerina, infovõrgustiku loomine ja koostöö
arendamine seotud asutuste-organisatsioonide ning kohaliku kogukonnaga.
paneb
Iga rahvuspargi tähtsaimad dokumendid on
ja kaitsekorralduskava.
paika kaitseala erinevad vööndid ning vöönditeskeelatud ja lubatud tegevused. Kaitsekorralduskava on
kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Need dokumendid peavad olema valmis 1. jaanuariks 2020. Alutaguse
rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevus rahvuspargi territooriumil (nt ehitustegevus,

kaitse-eeskiri

T, 26. veebruaril

10.00-18.00 Lumelinna ehitamine

Suvi on parim aeg noorte

Noorte-

lahenduste otsinguil.
Alutaguse valla noortekeskuste vahel on

KOOLIVAHEAJA NOORTEÜRITUSED
ALUTAGUSE VALLAS

SIPSIKULE OLID ABIKS LAVASTADA AARNE

jooksul.

"Piletid

MÄGI, KUNSTNIK BRITT-KAREN PETERSON,
JÜRGEN GANSEN, TANEL TING | KURESSAARE LINNATEATER

2018

rahvamajas ja
hinna0a 74 wmm0il Iisaku
(www.perekaar+.eej

Tiletiwaailwas, perekaardi0a
pilet 54, k«Mi 2 aastastele sülelastele 44.

Lisainfo:

keskkon-

nahariduse töögrupp, mille esimene koosolek toimus 13. veebruaril Iisaku looduskeskuses. Seda juhib
keskkonnahariduse spetsialist Anne-Ly Feršel. Kaitsekorralduse töögrupi tööd hakkab kordineerima
kaitse planeerimise juhtivspetsialist Riina Kot er ja kultuuripärandi töögrupi eestvedaja on Põhja regiooni
looduskaitse juhtivspetsialist Maret Vildak. Need kaks töögruppi kogunevad esmakordselt märtsi kuu

SIPSIK

NÄITLEJAD MERILIN KIRBITS,

Kaitse-eeskiri

metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb kooskõlastada Keskkonnaametis.
Koostöökogu moodustavadkolm töörühma. Esimesena kogunes külastuskorralduse ja

•

Tel 33<3 3533, 5&0>G>G>4'1&

Piletid hinnaga 12€ (õpilased/pensionärid/invaliidid/
ITIC ja ISIC kaardi omanikud 8€) müügil
Iisaku rahvamajas ja Piletimaailmas

Kõigi töögruppidega saab jooksvalt liituda, et anda oma panus parimate ideede näol
Alutaguse rahvuspargi igapäevaelu juhtima hakkavate alusdokumentide
sesse. Kõik uudised ja töökoosolekute info ilmub jooksvaltrahvuspargi ja valla
kodulehel ning facebookis. Kui on kindel soov osaleda, siis palume kirjutada
maret.vildak@keskkonnaamet.ee või helistada 325 8400.

13. märtsil kell 14
IISAKU RAHVAMAJAS
KARL KOPPELMAA

loomi-

amm

Head mõt ed on oodatud!
Kust leida infot Alutaguse rahvuspargi kohta?

www.kaitsealad.ee/est/alutaguse-rahvuspark
www.puhkaeestis.ee/et/alutaguse-rahvuspark-ja-iisaku-looduskeskus

i
lavastaja KARL KOPPELMAA

kunstnik KAROLIINA KULL

FB Alutaguse rahvuspark
Iisaku looduskeskus, Aia 4, Iisaku, Ida-Virumaa

www.alutagusevald.ee/uudised-ja-teated

Lisainfo: merle.pikhoff@alutagusevald.ee,tel 339 3593, 58866418
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Год 2019. Алутагузеская волость в цифрах и размышлениях
Таблица 1

Бюджет

Алутагузеской

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

волости 2019

В сравнении

Тауно Выхмар

волостной старейшина

года
ул.Паргитагузе в Мяэтагузе (асфальтовое покрытие)
Волостные дороги и улицы в соответствии с программой

обслуживания
Дорожка ОД Куртна-Куремяэ
в т.ч. из пособий “SA Illuka Arengufond”
в т.ч. из средств бюджета волости
ДОД в Ийзаку
ДОД в Ийзаку - покупка участков у частных лиц
Проектирование ДОД

158 784

Дорогой читатель!

241 210

2019 год

500 000
250 000
250 000

ного

250 000
20 000
60 000

17 000

Реновация моста в Тудулинна
Обустройство парковки в Куремяэ

100 000
50 000
50 000

в т.ч. из пособий “SA Illuka Arengufond”
в т.ч. из средств бюджета волости
Покупка недвижимости в Васкнарва
000
Приобретение госимущества “Kärbi”, “Nirgi”, “Rästiku” 50
“Kurepesa”

30 000
30 000

Стапель в Алайыэ

200 000

Iэтап строительства пристани в Васкнарва
в т.ч. из пособий программы “EST/RUS EU”
в т.ч. из средств бюджета волости
Подключение пристани Васкнарва к электросистеме

350 000
206 510
143 490

25 000

средним самоуправрасходы Алу таг
ской волости почти в два раза выше.
Аналогичное самоуправление, где
живает около 5 000 человек, обходиться
5-6 миллионами евро в год. Учитывая,
что поступления от сланцедобычи не
вечно будут поступать в волостной бюджет (сейчас эта сумма составляет почти
6 миллионов евро, то есть столько,
сколько расходы на образование), как
волостному правлению, так и
ному собранию необходимо ежедневно
задумываться и находить решения
блемы уменьшения постоянных расходов. В противном случае волость после
прекращения добычи сланца окажется
банкротом. Мы не можем позволить
со

узепро-

лением Эстонии

будет полон большой работы
для Алу тагузеской волости и волоступравления. Волостное собрание
приняло бюджет текущего года, объем
доходов которого почти такой же каким
он был в 2018 году, т.е. 12,2 миллиона
евро. Новые строения и ремонты тоже
сравнимы с прошлым около 4 миллионов евро. Время покажет, все ли
нированное будет завершено к концу

запла-

-

результа-

года, это во много зависит от
тов строительных госпоставок. Часть
строительных объектов разбита на два
года, например, пристань в Васкнарве и
береговое здание в Каукси, где нужно
учитывать то, что летом невозможно на

время строительства закрыть доступ к
берегу
.

волостпро-

себе мыслить так, что, мол, это не наша
забота, пусть другие занимаются решением проблемы, мы же будем тратить
деньги, которые имеются сегодня. Такая
позиция относительно будущего носит

Если мы продолжим содержание имеющи хс я зданий преж ним образом,
то у нас не хватит денег ни на новые
технологии, ни на современную среду

обучения.
В детсадах волости ситуация неплохая: в Иллука, Тудулинна и Мяэтагузе
они в нормальном состоянии, а детсад
в Ийзаку будет отремонтирован этим
летом; размеры зданий и групп учитывают детскую рождаемость, поэтому
в волости в ближайшие пару десятков

лет не возникнет необходимости строить новые детсады или пристройки
к ним. Иная ситуация со школьными
зданиями.
школьное

В Мяэтагузе обновленное
здание, где программа

про-

странственного развития учитывает
количество учащихся (126). В Иллука,
где обучается 75 школьников, классы
расположены в двух разных зданиях.
В Тудулинна учащихся только 17, а 16
обучаются в школе Авинурме. Авто-

Развитие инфраструктуры причалов побережья Наровы
(Стапель в Кунингакюла)
в т.ч. из пособий “SA Illuka Arengufond”

50 000
25 000
25 000

в т.ч. из средств бюджета волости
Обустройство старой церкви Тудулинна и городища
Обустройство парка, клуба и каретника усадьбы Пагари
Строительство террасы усадьбы Пагари, окна
Усадебный комплекс Мяэтагузе (Солнечное отопление)

200 000

Здание бытовых услуг Алайыэ (семейный врач, библиотека,

175 000

25 000

100 000
74 920

социальная служба) + окружение
Аварийный ремонт усадьбы Пагари

Уличное освещение Тудулинна
в т.ч. из средств бюджета волости 2018

35 000
35 000
20 000
20 000

Уличное освещение Алайыэ
в т.ч. из средств бюджета волости 2018 года

25 000
25 000

Создание инфраструктуры кладбищ
4-й этап создания прибрежного променада Каукси

60 000

75 000
30 000
45 000

в т .ч. из

средств бюджета волости
Дополнения к игровой площадке деревни Кийкла
II этап создания зоны отдыха Атсалама
в т.ч. из пособий (поддержка «LEADER»)
в т.ч. из средств бюджета волости
Реконструкция клуба/дома услуг Тудулинна( отопление

30 000

100 000
30 000
70 000
и

озеленение)

Реконструкция фасада клуба в Кийкла, утепление потолка

100 000
74 000

Реновация детсада “KUREKELL”
в т.ч. из пособий (из пособий 2019 года на объединение)
в т.ч. из средств бюджета волости
Частичная реконструкция игровой площадки детсада
“Tõruke”
Частичная реновация крыши Ийзакуской гимназии
Оборудование для сферы образования и коммуникации

470 000
222 600
247 400

Строительство малого здания опеки
в т .ч. из средств бюджета волости ( 2018 )
Реновация сети водоснабжения и канализации в Тудулинна

151 000
151 000
200 000

Создание канализации поселка Куремяэ
в т.ч. из пособий (“SA Illuka Arengufond”)
в т.ч. из средств бюджета волости

200 000
100 000
100 000

и каретника

вместе с

Пособие на озеленение
в т.ч. из пособий
в т.ч. из средств бюджета волости
Ийзакуский музей целевое финансирование на
приобретение основного имущества
Итого приобретение основного имущества
в т .ч. по требованию из средств фонда “SA Illuka Arengufond”
в т .ч. из пособий
в т .ч. из средств бюджета волости
Выделяемое целевое финансирование на приобретение
основного имущества
в т.ч. по требованию из средств фонда “SA Illuka Arengufond”
в т.ч. из пособий
в т.ч. из средств бюджета волости

44 022

2 996 000

3 204 999

3 257 600

5 960 505

6 121 929

5 626 980

-494 949

4 940 000

4 802 724

4 371 150

990 505

1 316 499

1 255 830

10 784 544

8 613 319

11 131 708

2 518 389

268 774

705 445

1 166 600

461 155

9 515 770

7 907 874

9 965 108

2 057 234

437 901

4 126 435

1 030 556

-3 095 879

-4 954 784

-3 774 947

-4 227 620

452 673

29 000

43 292

50 000

6 708

-6 252 230

-5 018 711

731 730

-286 921

1 390 296

1 313 588

1 191 110

-122 478

-120 286

-112 678

-730 000

617322

7 016

7 016

1

1

-8

Почти половина расходных статей
бюджета приходится на образование,

осталь-

вторую половину образуют все
ные сферы жизнедеятельности
социальные вопросы, экономика, культура,
спорт, работа с молодежью и управление. См. Распределение расходов на
—

нижнем графике.

-7

580

30 000

/
■"
в 2019
г
Доходы от основной деятельности
•

•

•

(за
ведения
Эко-налоги
специспользование воды) 5,6

горных работ и за

Доходы от продажи

услуг 0,3 млн.

право

товаров и

евро

(2%)

-164 815

-164 814

-165 100

186 674

-2 737 164

17 330 455

17 330 455

16 765 538

128 442

3 996 814

1 272 722

-625 000

преступный характер. Задумаемся, если
доходы в бюд жет за пять лет уменьшатся до 6 миллионов евро (а не 12
евро, как сейчас), то от какой деятель-

бусным сообщением обеспечены как
Ийзаку, так и в Авинурме, дорога туда
занимает
минут. В Ийзаку мы
содержим здание, рассчитанное на 500

будем вынуждены отказаться?
В 2018 году в Алутагузеской

учащихся, а обучается там 149 человек
— 119 в основной школе и лишь 30 в

сти родился 31 ребенок, что составляет
один полноценный класс, однако мы
сегодня вынуждены содержать четыре
школьных здания. Если мы хотим в будущем содержать в порядке окружающую
среду и развиваться, нам необходимо
перестроить сферу образования.
шать зарплаты мы не можем, расходы на
персонал растут с каждым годом, следовательно мы должны преобразовать
учебную деятельность и бережно хозяй-

гимназии. Разумно было бы в содружестве с государством построить новое,
современное и энергосберегающее

ности мы

воло-

Волост-

ное управление считает важным, чтобы
как в школах, так и в детсадах и у работников, и у детей были бы возможности
пользования современными средствами

каче-

120 000
60 000
60 000

инфотехнологии (компьютерами,
ственным соединением с Интернетом)
и учебными программами. Так, учеб-

10 000

заведения в 2019 году получать
быструю оптическую связь, будут унифицированы и развиты компьютерные
сети школ. Цель
наладить удобный и
устойчивый обмен данными как между
у чебными заведениями, так в среде
обмена данными, предлагаеомой государством. При этом следует осознавать,
что ставится цель ежегодно совершенствовать содержание, менять формы.
ные

4 731 730

325 000
1 131 110
3 275 620
730 000
100 000
60 000
570 000

—

Расходы на основную деятельность в 2019 г.
Хозяйственные расходы 5,0 млн. евро (45%)
Расходы на рабочую силу 4,96млн. евро (44%)
Социальные пособия 0,42 млн. евро (4%)
Пособия на деятельность 0,75 млн.евро (7%)
•

•

•

•

-7

000

-165 100

ствовать в школах и детсадах.

(46%)
Налоговые поступления 3,7 млн. евро (31%)
Получаемые пособия 2,5 млн.евро (21%)
млн.евро

0

454

-164 814

Умень-

40 000

-4

-164 815

-3 681 698

Ненаправленный баланс для покрытия расходов

–

Детальный обзор волостного бюджета доступен на домашней
странице волости www.alutagusevald.ee

3 737 100

В т.ч. эко-налог за право на ведение горных работ
В т.ч. эко налог за специспользование воды
РАСХОДЫ НА ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выдаваемые пособия

18 500

200 000

3 693 078

-22 839

Общий объем бюджета

•

Канализация клуба Пагари
очистными сооружениями

-577 490

3 477 816

-103 724

Финансовые доходы и расходы
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
погашение долга
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИКВИДНОГО ИМУЩЕСТВА
Изменение дебиторской задолженности и обязательств

1 500

пособий (поддержка «LEADER»)

12 162 264

293 295

Возвращаемые займы

15 000

Бюджет 2019

12 739 754

2 504 889

имущества

10 000
10 000

Создание спортивно-игровой площадки в Алайыэ

Выполнение

12 222 445

316 134

Приобретение основного имущества
Получаемое целевое финансирование на приобретение основного
имущества.
Выделяемое целевое финансирование на приобретение основного

20 000

дорожки в парке усадьбы
Пагари
Генеральный проект игровой площадки в поселке
Тудулинна

Кассовый учет

2 608 613

Продажа основного имущества

(т.н крышевые

Дизайн-проект змеевидной

выполнение/

261 250

ИНВЕСТИЦИИ

25 000

средства)
в т.ч. из пособий
в т.ч. из средств бюджета волости

2018

года
Принцип начислений

2 522 874

РЕЗУЛЬТАТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

700 000
600 000
100 000

Приобретение техники для обслуживания пляжа
(просеиватель, тележка)

Бюджет 2019

года

Получаемые пособия
Прочие доходы от деятельности

Прочие расходы на деятельность

39 816
32 000
7 816

в т.ч. из пособий (Поддержка ЦУРП)
в т.ч. из средств бюджета волости
Строительство берегового променада Каукси
в т.ч. из пособий (ЦУРП )
в т.ч. из средств бюджета волости

Бюджет 2018

года

Доходы от продажи товаров и услуг

50 000

года

в т .ч. из

В т.ч. подоходный налог с населения

45 000

Уличное освещение парка Пагари
Уличное освещение Катазе, Смольница, Уускюла
в т.ч. из средств бюджета волости 2018 года

Дощатая дорожка к берегу в Алайыэ

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доходы от налогов

Бюджет 2018

15-20

школьное здание на 150 учащихся, а

имеющееся громадное здание, расходы
на содержание которого растут с каждым годом, снести.
Волостное управление и в этом году
свою работу будет строить так, чтобы
волостным жителям не надо было бы по
каждому случаю идти в здание волостной управы. Больше используйте
мож нос ть подат ь за яв ление п у тем
телефонного звонка или отправки электронным письмом. У социальных работников, у специалистов по вопросам
окружающей среды, дорожной службы
и строительства, у помощников старейшины и у волостного старейшины
всегда имеется возможность прибыть
самому на место. Естественно, есть
известные процедуры, которые можно
провести только в здании волостной
управы — регистрация рождения и
смерти, землеустройство,
вание, проектирование, вопросы связанные с разрешением на
ство и т. д однако эти вопросы не

воз-

планиростроитель-

.,

является повседневными для жителей.
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НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Кардина льны х изменений в
работе волостного управления
в этом году не планируется, то
есть продолжим работу в трех
зданиях волостной управы в
Ийзаку, Иллука и Мяэтагузе, в

По сравнению с выборами в собрания
местных самоуправлений 2017 года в
нынешних выборах в Рийгикогу и на
предстоящих в мае выборах в Европарламент избирательных участков меньше
и в границах участков произошли изменения. Так же изменилось и местонахождение участков.
С границами избирательных участков можно ознакомиться на странице
htps://valimised.rahvastikuregister.ee/
На выборах в Рийгикогу на территории Алутагузеской волости образовано три избирательных участка:

пунктах клиентского обслуживания в Алайыэ и Тудулинна.
В Алайыэ в этом году самое
заметное изменение
здание
волостной управы перестраивается под общественный дом,
где будут находиться библи—

отека ,

рабочие

помещения

социального работника, помещения для собраний и деревенских старост. Будет также
приведена в порядок территория вокруг здания - появится
парковка и детская игровая
площадка.

Вме-

стро-

стиций (таблица 1)
H

инве-

3aHHTHH

nO

меропри-

Организацией
ятий культу ры и занятий по
интересам, а также работой с
молодежью занимается Алутагузеский центр занятий по
интересам, деятельность
рого в этом году ожидается
еще более содержательной,
поскольку к работе в Ийзаку
и Мяэтаг узе-Кийкла прист у-

кото-

пили два новых специалиста по

работе с молодежью. Год будет
довольно богат на культурные
и спортивные мероприятия,

более точную информацию
о которы х можно прочесть
календаре культ урных собы-

тий Алутаг у зеской волости

www.alutagusevald.ee/kalender.
В организации обществентранспорта также
нируются изменения, которые, надо надеяться, позволят
жителям еще лучше
ваться транспортными услугами. Волостное управление
планирует организацию новых
о с танов о к по т р еб о в ан и ю,
автобусную остановку у школы
в Ийзаку, замену павильонов

плапользо-

ного

хви-

ожидания на шоссе Йы
Тарт у и Каукси-Васк нарва .

Если и в

будет возполучить пособия
на реорганизацию водоснабэтом году

можность

жения и канализации частного

сектора, то активно воспользуемся этой возможностью.

З и ма н ы н ч е

уд ив и тел ь

-

ная, не каждый год выпадает
столько снега

,

так что

поль-

зуйтесь возможностью укрепить этой зимой

здоровье. А

когда снегоуборщик завалит
снегом ваши ворота, то и здесь
можно найти положительное
—

убирать снег лопатой тоже
здоровья.
С днем рождения
Республики,
будьте здоровы!

полезно для

-

На избирательных участках вне места
жительства предварительное голосования провод ят все избирательные
участки.
Избиратели, чьи данные о месте проживания внесены в регистр народонаселения с точностью Алутагузеской
волости, могу голосовать на участке
№3.

В отличие от прежних выборов:
До объединения на административной территории Иллукаской волости было два избирательных участка,
теперь участок один и он находится в
пункте обслуживания Иллука
•

•

До объединения на ад мини-

волос т и был од ин избирательный

у часток теперь этого у частка нет.
Жители этого региона Алайыэ могут
голосовать на избирательном участке
№1 в первый день предварительного
голосования (25 февраля) в библиотеке деревни Алайыэ, а в день выборов
в здании волостной
(3 марта 2019)
управы Алутагузе (поселок Ийзаку).
До объединения на административной территории Тудулиннаской
волости был один избирательный участок, теперь этого участка нет. Жители
региона Тудулинна могут голосовать
на участке №1 во второй день предварительного голосования (26 февраля
2019) в библиотеке поселка Тудулинна,
в день выборов (3 марта 2019)
в
здании волостной управы Алутагузе
(поселок Ийзаку)
На избирательном участке №1
помещения в дни предварительного
голосования разные. Когда проходит
голосование в Алайыэ и Тудуллина,то в
Ийзаку голосовать нет возможности, а
проголосовать в Ийзаку можно на третий день предварительного голосования (27 февраля 2019) и день выборов
(3 марта 2019).
Для жителей региона Мяэтагузе
изменений в процедуре голосования
,

—

•

—

•

•

нет.

стративной территории Алайыэской

Голосование на дому
Если избиратель по причине нездоровья
или по какой-либо инойвеской причине
не может голосовать в день выборов
в помещении для голосования, то он
может ходатайствовать о голосовании
на дому. Для этого ему необходимо
представить в волостное управление
или комиссию избирательного участка
не позже 14. 00 в день выборов письменное заявление. В ходатайстве следует
указать причину, например, состояние
здоровья, возраст, трудные дорожные
условия, отсутствие транспорта и т. д.
В волостное управление заявление
можно подать и в дни, предшествующие дню выборов. Ходатайство можно
представить и по телефону, позвонив
в комиссию избирательного участка с
9.00 до 14.00, и комиссия зарегистрирует ходатайство.
В ходатайстве о голосовании на
дому должно быть указано:
1. Имя и фамилия избирателя
2. Личный код избирателя
3. Адрес избирателя
4. Номер средства связи
5. Причина голосования на дому
Если комиссия избирательного участка
посчитает ходатайство необоснованным, то она известит заявителя о причинах, по которым ходатайство не может
быть удовлетворено.

освещения

системы снабжения питьевой
водой в Тудулинна. Масштабную картину проектов и
ительны х планов 2019 года
дает следующая таблица
KyAbTypbl

Избирательный участок №3
Помещение и в дни предварительного
голосования, и в день выборов пункт
обслуживания Мяэтагузе (ул. Парги,
5, поселок Мяэтагузе, Алутагузеская
волость, уезд Ида-Вирумаа).

-

сне-

HTHH

,

-

волост-

ул и чного

-

Избирательный участок № 1 (помещения для голосования):
1) в первый день предварительного
голосования (понедельник, 25 февраля
2019 года) библиотека Алайыэ (ул.
Валла,8, деревня Алайыэ, Алутагузеская
волость, уезд Ида-Вирумаа);
2) на второй день предварительного голосования (вторник, 26 февраля 2019) библиотека Тудулинна (ул.
Кооли,4, поселок Тудулинна, Алутагузеская волость, уезд Ида-Вирумаа)
3) на третий день предварительного
голосования (среда, 27 февраля 2019) и
в день выборов (3 марта 2019) в здании
волостной управы Алутагузе (Тартуское шоссе,56, поселок Ийзаку, Алутагузеская волость, уезд Ида-Вирумаа)

В Тудулинна для
ного управления самой серьезной задачей была и остается
с удьба оставшихся пустыми
квартир и зданий, которые следует либо продать, либо
сти. Прежнюю практику, когда
за содержание этих объектов
налогоплательщик вынужден
платить десятки тысяч евро в
год, следует прекратить.
сте с тем мы готовим обновление

Избирательный участок №2
Помещение и в дни предварительного
голосования, и в день выборов пункт
обслу живания Иллука (ул . Ва лл а
деревня Иллука, Алутагузеская волость,
уезд Ида-Вирумаа).

НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РЕШЕНО
Лиа Теэвяли

•

помощник волостного секретаря
п р и нять б юд же т А лутаг у з еско й
волости 2019 года общим объемом
16 793 420 евро
•

•

изменить постановление №20

Алу-

собрания от
25 января 2018 года «Порядок финансо в ого у п рав лен ия А лу тагу з еско й
тагузеского волостного

волости»
•

изменить постановление

тагузеского волостного

№33

Алу-

собрания

21.02.2018 года «Порядок

от

утвержде-

под-

ния штатного состава учреждений,
ведомственных Алутагузескому
тному управлению, и основания для

волос-

начисления
•

зарплаты»

изменить постановление №4 от 30.11

2017 года Алутагузеского волостного
собрания от 30.11 2017 года «Порядок
оплаты и назначения

компенсаций

нам Алутагузеского волостного

чле-

собра-

ния и членам комиссий собрания»
•

создать для организации выборов в

Рийгикогу 3 марта 2019 года на административной территории Алутагузеской
волости три комиссии избирательных
участков и назначить их председателей,
членов и замещающих членов.

не соглашаться с представленным
ходатайс твом относительно разрешения на ведение добычи в песчаном
карьере «Tudullinna II», проектом
предоценки воздействия на окружающую среду и с проектом распоряжения Департамента окружающей среды,
поскольку предоценка воздействия
на окружающую среду не дает достаточного ответа на мнение волостного
собрания относительно того, будет ли
расширению карьера сопу тствовать
существенное воздействие на окружающую среду, а также отсутствуют
серьезные обоснования, что планируемая деятельность не окажет существенного воздейс твия на окружающу ю
среду. Решено выйти к Департаменту
окружающей среды с предложением
провести оценку воздействия на окружающую среду по ходатайству на разрешение на ведение добычи в песчаном
карьере «Tudullinna II».
•

согласиться с

выдачей разрешения

фирме «OÜ Eesti Killustik»

на

прове-

дение геологически х исследований
опытного пространства «Pannjärve» в
соответствии с представленным ходатайством и проектом решения Департамента

окружающей среды.

в ответ на ходатайство волостного
управления приступить к изменению
названия типа поселения
поселок
Тудулинна называть деревней Тудулинна. Данные изменения проводятся в
соответствии с постановлением №355,
принятым Правительством Республики
21.11 2004 года «Порядок и основания
для установления типа, названия и линий
разграничения населенного пункта».
Абзацы 3 и 4 названного постановления
содержат указание на то, что сельским
поселком может называться населенный
пункт с плотным заселением, где постоянно проживает как минимум 300 человек, деревней называется поселение, где
проживает менее 300 человек. Согласно
данным регистра народонаселения
по состоянию на 1 января 2019 года в
поселке Тудулинна проживает 195 человек, а в 2003 году здесь проживало 306
человек. Наблюдалась тенденция уменьшения численности населения поселка.
•

—

находящееся на территории недвижимости библиотеки в деревне Куремяэ.

произвести в порядке принятия решения бесплатное от чуждение фирме
«Alutaguse Haldus OÜ», для выполнения
ею уставных задач, находящееся в Тудулинна и принадлежащее Алутагузеской
волости следующее имущество кадастровые единицы «Puhastusseadme»,
«Pikk tn 15a», «Kooli tn 4a». Алутагузескому волостному управлению дано
согласие передачи на баланс «Alutaguse
Haldus OÜ» основное имущество,
находящееся на территории названной недвижимости и на бухгалтерском
учете и балансе волости. Дано согласие на передачу водной трассы вместе
с насосной, находящихся в качестве
основного имущества на бухгалтерском
учете Алутагузеского волостного управ•

-

ления, с волостного баланса на баланс
«Alutaguse Haldus OÜ» по состоянию
на 31.12 2018 года.

выкупить для Алатугузеской волости
находящиеся на дорожке ОД Ийзаку
земельные участки T10, T11,T12, T14,
принадлежащие соответственно Пирет
Вийрлайд, «OÜ Unire Invest», «OÜRohe
• npHCTyraiTbи ЯнекуКарпу
Invest»
k ocymecTBAeHmo
AeTaAb•

деталь-

приступить к осуществлению
не д вижимости
«Mureli» и прилегащей к ней
тории в деревне Алайыэ (планировка
•

передать в порядке принятия решения
НКО/MTÜ „Reinar Haliku Korvpallikool”
в бесплатное пользование во внеурочное время спортзал, душевые, помещения для хранения спортинвентаря
Ийзакуской гимназии для проведения
тренировок, спортивных соревнований и лагерей, для проведения других
спортивных мероприятий. Названные
помещения передаются в пользование
сроком на 5 лет.
•

реше-

передать в порядке принятия
н ия з а с т р о е н н у ю н ед в и ж и м о с ть
•

«Kullamaja» (кадастровая единица
22901:001:0385, № недвижимост и
8210150, 100% коммерческая земля)
в б е с пл ат н о е п ол ь з о в а н и е Н КО /
MTÜ „Pühtitsa
Uinumise

Jumalaema

Stavropigiaalne Naisklooster” (Куремяэский монастырь) сроком на 2 года.

передать в порядке принятия решения
в аренду сроком на 1 год фирме «Margiti
•

кв.ме-

Foto» помещение (площадью 18
тров по цене 1 евро за квадратный метр),

но й плани р овки

терри-

«Hendrikson

Ko OÜ»).
Волостному управлению поручено в
течение 30 дней внести изменения в
составлена

&

действующий генеральный план прибрежной зоны Причудья на территории
Алайыэской волости.
•

приступить к осуществлению

но й плани р овки

деталь-

не д вижимости

«Männi» в деревне Карьямаа

(плани-

ровка составлена «Wesenberg OÜ»).
Волостному управлению поручено в
течение 30 дней внести изменения в

при-

действующий генеральный план
брежной зоны Причудья на территории
Алайыэской волости.
завершить деятельность временной
социальной комиссии Алутагузеского
волостного собрания 31 января 2019
•

года.
•

завершить деятельность комиссии
вопросам образования и культуры

по

и образовать состоящую из 9 членов
образованию, культуре и
социальным вопросам, в задачу которой будет входить деятельность по улучшению в волости сфер образования,
работы с молодежью, защиты детей,
деятельности по интересам, культуры,
спорта, сельского движения, досуга,
социальной опеки и охраны здоровья,
а также вопросы, связанные с деятелькомиссию по

ностью

гражданских некоммерческих

объединений.

Увеличен до 9

человек состав

бюд-

жет но -хоз яйс т венной комиссии, в

задачу которой будет входить решение
вопросов финансовой политики, бюджета, муниципального имущества, развития волости, предпринимательства,
прост ранс т венного пл анирования,
строительства, жилищно-коммуналь-

водоснабжения и канализации, электроснабжения, озеленения, внутриволостного общественного
транспорта, содержание и уход за общественными дорогами, другие хозяйственные вопросы, продиктованные админиного хозяйства,

стративной реформой.

в связи с преобразованием комиссии по образованию, культуре и социальным вопросам считать избранным
председателем комиссии Аннели Ооне,
а Прийта Палмета ее заместителем.
•

за большой вклад в развитие Эстонского гос ударства и общественной
жизни присвоить Аво Кийру звание
«Почетный гражданин Алутагузеской
волости». Вручить Аво Кийру большой
гербовый знак №1 Алутагузеской волости вместе с удостоверением почетного гражданина. Аво Кийру назначена
денежная премия в размере 1 000 евро.
•

•

вручить знак №1

за

заслуги перед Алу-

100Нагелю - автору идеи и непосредствен-

тагузеской волостью и по случаю
летия Эстонской Республики Роберту

ному участнику установки в Ийзаку
мемориала воинам Освободительной

Роберту Нагелю назначена пре300 евро.
за результативную работу в 2018 году
выплатить волостному старейшине
Тауно Выхмару единовременное
войны.

мия в размере
•

посозар-

бие в размере одной месячной
платы, т. е. 3 600 евро.
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ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ ВЫВОЗЕ
ОТХОДОВ В АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
В соответствии с Законом об обра-

отходами Алутагузеское
управление организовало соответствующий конкурс
госпоставок, в результате которого
на период 01.04.2019 31.03.2022
фирма «OÜ Ekovir» единственная, которая имеет право вывозить
смешанные отходы в Алутагузеской
щении

с

волостное

–

волости.

В Алутагузеской волости в данный момент действительны три

различных договора об организованном вывозе отходов:
1) В зоне Алайыэ до
31.03.2021 смешанные отходы
вывозит “Ekovir OÜ” ;

2022 года.

13 Правил обращения с отходами в Алута г у з е ско й в оло с т и ( р е ш е н и е
Согласно абзацу 1 §

EUR

1 ,34

вывоза от ходов,

подключение к
которой носит обязательный характер. В зоне организованного вывоза
отходов владельцы мусора обязаны
сдавать смешанные отходы (код
отходов 20 03 01) в соответствии с
условиями, указанными в Правилах.

ниже

Для сбора отходов следует испольемкости, соответствующие
они должны быть
требованиям
компактными, целыми и хорошо
закрывающимися. Для сбора бытовых отходов согласно Правилам
обращения с отходами в Алутагу-

емкостью 80-1100

договор получить дигитально на
свой э-адресс, просим отправить
письменное заявление на э-адрес
martin.miller@alutagusevald.ee.
Владелец от ходов с читается
присоединившимся к организованному вывозу отходов на основании
абзаца 1 § 69 Закона об обращении
с отходами. Заключение/незаключение договора со стороны владельца
отходов не оказывает никакого

контейнеры

литров и метал-

расчета минимального
(80 литров).

KOHTeiiHep

y

“OÜ

контейнеры также вывозятся
бесплатно. Возвращаемый контейнер должен быть чистым.
ные

Стоимость вывоза отходов
Начиная с 01.04.2019 года в зонах
Ийзаку, Иллука и Тудулинна Алута-

гузеской волости (в зоне Мяэтагузе
начиная с 01.09.2019 года, в зоне
Алайыэ с 01.04.2021 года) дей-

ствуют следующие цены на услуги:

объема

Аренда контейнера
включая 20% НСО

Продажа контейнера

евро/раз
BKmoHaa
1,13

евро/раз
1,70 €

евро/месяц

евро/штука

0,91
1,59

1,36 €
2,38 €

1,50 €
1,88 €

70,00 €
70,00 €

0,24

2,72

4,08 €

3,23 €

70,00 €

0,37
до 0,66

4,20
7,48

6,29 €
11,22 €

4,84
8,06

120,00 €
220,00 €

0,8
1,1

9,07
12,47

13,61 €
18,71 €

10,75 €
15,00 €

220,00 €
300,00 €

1,5
2,5
4,5

17,01
28,35
51,03

25,52 €
42,53 €
76,55 €

20,16 €
33,60 €
60,48 €

900,00 €
1 200,00 €
1 500,00 €

onycTOLueHne

HCO

20%

Порожний выезд на объект

(12201:001:1167). Территория планировки ограничена государственным шоссе 13159 «Карьямаа
Ремнику». Имеющиеся границы земельного участка

—

не меняются. На нем разрешено построить жилище
3 подсобных строения
общей
площадью
до 750 м 2
и15%.fleTaHbHOÜ
nnaHi/ipoBKOü
bhocmtch
npeflno>KeHne
разрешенная максимальная застройка составляет
15%. Детальной планировкой вносится предложение
изменить генеральный план в части землепользования территорию с основным целевым назначением полеводства и лесного хозяйства превратить
в участок для жилищного строительства.
С детальной планировкой можно ознаком и ть с я н а с тр а н и ц е А лу та г у з е с к о й в о л о с ти
—

www. alutagusevald.ee/kehtestatud.
HMeM

включая 20%НСО

€
€

100% опустошение по

графику

ot

31.01.2019

rofla

BBeno

b

fleMCTBne

(12201:001:0129). Территория планировки ограничена государственным шоссе 13111 «Каукси
Васкнарва». В соответствии с планировкой недвижимость
«Mureli» разбивается на 10 небольших земельных
участков для строительства жилья, на два транспортных участка, и на один производственный участок.
Максимальная жилищная застройка составляет 15%.
Детальной планировкой вносится предложение
изменить генеральный план в части землепользо-

вания территорию с основным целевым назначением полеводства и лесного хозяйства превратить
в участок для жилищного строительства.
С детальной планировкой можно ознаком и ть с я н а с тр а н и ц е А лу та г у з е с к о й в о л о с ти

www. alutagusevald.ee/kehtestatud.
HMeM

N®21

ot

17.01.2019

rofla

BBeno

b

fleižiCTBMe

Алутагузеское волостное собрание своим решением №21 от 17.01.2019 года ввело в действие

детальную планировку подъездной дороги и
необходимого для переправы через канал моста
к пойменному лугу «Karoli».
Площадь планируемого участка составляеь
12,5 гa и она находится в деревнях Яама и Кароли.
Планируемая дорога большей частью находится на
недвижимости 214 (22901:001:0494) лесничества
Пермискюла, а планируемый мост на недвижимости 10 (22901:008:0278) ландшафтного заповедника
Струга. Детальная планировка ставит целью обеспечить доступ на пойменный луг Кароли, получить
право на ведение строительства в зоне запрета на
строительство у реки Яама и для возведения моста
для переправы через канал Кароли. Детальная планировка не изменяет действующий генеральный
план Иллукаской волости.
С детальной планировкой можно ознаком и ть с я н а с тр а н и ц е А лу та г у з е с к о й в о л о с ти
www. alutagusevald.ee/kehtestatud.
ny6nMMHoe

npeflCTaBneHMe

3ckm3hoto

pemeHMH

Алутагузеское
управление
волостное
извещает
19.03.2019
rofla
b nyHKTe
oöcny>KMBaHMH
Ananbis

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

EUR

Вид услуги
За отправку повторного сообщения о необходимости оплатить долг

3,83
3,83

За повторную почтовую отправку договора или счета

За повторную почтовую отправку графика вывозки (первичная отправка

контейнера добавляется плата за опустошение контейнера и 100%
платы за мойку контейнера в соответствии
действующим ценником. Первичная установка
контейнера бесплатна.
*

€
€

1,96 €

–бесплатно)
Изменение данных договора, графика вывозки

1,96 €

Выдача справки об отходах
Замена контейнера 1,5 m3 и больший контейнер, раз*

19,17 €
25,37 €
45,00 €

Вывоз нестандартного контейнера

25,00

Замена контейнера до 1,5 m3 раз*
,

Перевозка вручную контейнера на колесах до машины вывозящей отходы
25 м до возможной остановки машины), раз

(11-

€

11,50 €

при замене

**

или вывозе

содержит плату за вывоз контейнера.

***переполненным считается контейнер,
рый помещено

такое количество

вручную контейнера на колесах до машины вывозящей отходы

15,50 €
30,56

1,5-4,5m3), раз/шт**

€

46,84 €
28,76 €

Установка замка на 1 контейнер

Открытие ключом (пультом, карточкой, мобильным телефоном) замка клиента
(в т.ч. ворот или шлагбаума): 1 возможность – 1замок /месяц
2 возможность 1 замок/раз
–

кото-

закрытию крышки контейнера.
отходов превышающих объем
(м3)
контейнера
расчитывается по объему
отходами
дополнительно
в машине.
тому
это мешает

****

заня-

В случае, если контейнер

ронние отходы (опасные

и

содержит

отходы от

11,50 €

ности в

саду/парке),

2.50 €

право

опустошать контейнер

не

то у

посто-

деятель-

“OÜ EKOVIR” есть
или

требовать

дополнительную плату за устранение посторон-

При предварительном заказе вывоз упакованных садовых отходов и отходов
озеленения (листья деревьев, ветки, скошенная трава) 1m3

28,76

€

Упакованные смешанные бытовые отходы вне контейнера 1m3***
Опустошение контейнера, содержащего неподходящие типы отходов (1 м3)

28,76
28,76

€

****

в

отходов, что

Объем количества

(более 25м до возможной остановки машины), раз
Мойка контейнера (объемом до 1,5 m3), раз/шт**

Мойка контейнера (объем

142

Алутагузеское волостное собрание своим решением №142 от 31.01.2019 года ввело в действие
детальную планировку участка недвижимости
«Mureli» и прилегающей к ней территории в
деревне Алайыэ.
Площадь планируемого участка около 2,18
га и о н а ох в аты в а е т н е д в и ж и м о с ть« M u re l i»

hto

Перевозка

N fi

—

отходов, то график составляется
из

KymiTb

детальную планировку на участке недвижимости
«Männi» в деревне Карьямаа.
П ло щ а д ь плани р у емого у частка около
5056 м 2 и она охватывает недвижимость «Männi»

—

лические

,

hah

организованному вывозу, доставка
контейнеров на место производится
бесплатно. В последние три месяца
завершения договора об организованном вывозе отходов арендован-

контейнеры емкостью
1500-4500 литров. Контейнеры в
день их опустошения должны быть
на одном уровне с машиной перевозчика и на основании с твердым
покрытием, к которому обеспечен
доступ перевозчика отходов. В случае, если у возчика отходов отсутствует информация о том, какого
объема кон тейнер у в л адел ьца

Ж и т е ли кото р ые желают
п р ед в ар и т е л ь н о з а п ол н е н н ы й

носят

Если житель решит арендовать или купить контейнер у “OÜ
Ekov
ir” то первые
т ри месяца,
KOHTeÜHepOB
Ha MeCTO
npOH3BOAHTCH
начиная с момента подключения к

зеской волости можно использо-

вывоза.

Регулярное, по графику

BaTb

—

вать пластмассовые

цены купли/продажи

информативный характер и жители
не обязаны арендовать контейнеры
исключительно у “OÜ Ekovir”

зовать

отходов. Жители зон Мяэтагузе и Алайыэ также получат за
месяц до начала организованого
вывоза от ходов в данны х зона х
пояснительное уведомление вместе
с приложениями к предварительно
заполненномудоговору и графиком

0,08
0,14

Смешаны

тейнер в магазине. Представленные

вышеуказанной частоты.

Контейнеры

вывоз

m3

отхды

времени с 7:00 до 23:00.

согласно

Опустошение по заказу вне
графика включая НСО 20%

Мешок для отходов до 100 l

1

отходов в

Ийзаку, Иллука, Тудулинна
уточняющее сообщение об организованной вывозке отходов, предварительно заполненный договор,
прилагаемые к нему дополнения и
графики, на основании которых в
конкретные даты осуществляется

опустошение включая НСО 20%

Объем контейнера

m³:

Вывоз отходов, как правило, во все
дни недели осуществляется в период

ekovir@ekovir.ee.
Волостное управление обращает внимание на то, что действие
заключенных с другими возчиками
отходов договоров об аренде контейнеров не завершается автоматически вместе с завершением
договора о вывозе отходов. При
желании житель может продолжить аренду контейнера у другого
возчика отходов, а также приобретать отвечающий требованиям кон-

—

Перевозчик отходов отправляет в
начале марта владельцам

данный момент у вас
отсутствует контейнер и вы не знаете, какой вам подходит, то мы рекомендуем вам обратиться за советом
в клиентскую службу “OÜ Ekovir”
по телефону 33 66 726, э-почта:

осуществляться не реже, чем 1 раз
в течение четырех недель, а в местах
не реже чем
редкого заселения
1 раз в течение 12 недель. Действительная частота опустошения
емкостей мусора согласуется договором с владельцем отходов, но это
не должно производитьсяреже, чем

Заключение договоров

Алутагузеское волостное собрание своим решением №143 от 31.01.2019 года ввело в действие

Если в

Частота вывоза отходов
Вывоз смешанных отходов в густозаселенны х поселения х должен

зонах

2) В зоне Ийзаку (сюда входят
поселок Ийзаку и деревни
Каукси и Куру) смешанные
отходы вывозит до 31.03.2019
фирма “Ragn-Sells AS”;
3) В зоне Мяэтагузе до
31.08.2019 смешанные отходы
вывозит “Ragn-Sells AS”.
На остальной территории волости
свободный рынок.
В связи с новым договором с
1 апреля 2019 года автоматически
становятся недействительными все
договора, заключенные со всеми
другими фирмами, вывозившими
бытовые отходы в зонах Ийзаку,
Иллука и Тудулинна. В зоне Мяэтагузе действие договоров, заключенных с “Ragn-Sells AS”, заканчивается
начиная с 1 сентября 2019 года. В
зоне Алайыэ переход на условия
нового договора госпоставок будет
осуществляться начиная с 1 апреля

Вид
отходов

воздействия на факт подключения
владельца отходов к договору об
организованном вывозу отходов.

Алутагузеского волостного собрания №77 от 25.10.2018 года) на
админист ративной территории
Алу таг у зеской волости образуется единая зона организованного

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ

€

них

отходов (28,76 евро/m3)

Цены

содержат НСО (20%)

что публичное представление эскизного решения
дороги облегченного движения (ДОД) в Алайыэ и
прилегающей к ней территории проводится
19.03.2019 года в пункте обслуживания Алайыэ
Алутагузеского волостного управления (Valla tn 8,

06.03-

Alajõe küla). Публичное обсуждение результатов
представления состоится 21.03.2019 года в 14.00
помещении пункта обслуживания Алайыэ (Valla tn 8).
Планируемая территория находится в деревне
Алайыэ и охватывает находящиеся в муниципальной
собственности недвижимости „Piiri”, „Pargi” и„Käbi”
и, частично, дорогу 13111 «Каукси -Васкнарва»,
,

„Metsavälu”,
„Muhvi”, „Jundema”,„Okka”
недвижимостиco3AaHMe
B03M0>KH0CTeM
ahh
„Kaldaliiva”, „Leesika”, „Arge”, „Villa Marika”, „Puhke” и
„Emmeliine”. Площадь планируемой территории
составляет около 5 га. Планировкой
вается строительство ДОД рядом с шоссе «Каукси
- Васкнарва», создание возможностей для парковки
и зоны отдыха на имеющихся в муниципальной собственности земельных участков, и обеспечение
доступа к прибрежной зоне. Планировка согласуется
с генеральным планом береговой зоны Причудья на
территории Алайыэской волости.
С м ате р и а л а м и п л а н и р о в к и м ож н о оз н а комиться на странице А лутагузеской волости:
BacKHapBa»,

-

napKOBKM

предусматри-

www. alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud .

VEEBRUAR 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Detailplaneeringud

SPORDIUUDISED
VÕRKPALL
Coolbeti segarahvaliiga II tugevusgrupis
on Alutaguse tiimil jäänud põhihooajal
mängida veel üks mäng. Hetkel hoitakse
12 punktiga esimest kohta, aga teisel ja
kolmandal kohal olevatel võistkondadel
on üks mäng vähem peetud.
Coolbeti naisterahvaliiga II tugevusgrupis hoitakse 4-5 kohta ja mängida
on jäänud veel kaks mängu.

KORVPALL

vanematega võistelnud Herta Rajas, kes
saavutas N16 klassis 6. koha. 23. koht

kao-

nud. 14 mänguga saadi 9 võitu ja 5
tust ja hoitakse sellega neljandat kohta.
Tahapoole pole võimalik langeda ja see
tähendab, et võistkond on kindlustanud

koha endale playofides.
Ida-Virumaa I liigas hoiab Iisaku korvpalli võistkond 2. kohta (7 mänguga
5 võitu ja 2 kaotust) ja Alutaguse
sutiim 9. kohta (6 mänguga 1 võit ja 5
kaotust). Põhihooaeg jätkub.

kos-

SUUSATAMINE

M16, M18 ja N20 sõitsid 2x5 km.

•22.02.2019 1.

M16 klassis 20. koht Karel Vähk
M18 klassis 5. koht Danny-Rocco Anton
M18 klassis 11. koht
Anton

AlutaguseÖösuusamaraton

klas-

Suusaklubi ainuke medal tuli N20
sis, kus 10km peal saavutas Aveli Uustalu 2. koha, olles sellega naiste

arves-

neljas.

Aveli Uustalu võitis Tallinna maratoni
Naistest lõpetas esimesena Aveli Uustalu
ajaga 1:51.55. Teise ja kolmanda koha
said Heleri Kivil (1:55.04) ja Merilin

Jürisaar (1:56.51).

Esime-

sena jäi pjedestaalilt
välja Anete Veerpalu

Allain-

03.02. Tulemused eraldistardist klassika
distantsidel:
Tüdrukud sõitsid 5 km (üks Tehvandi
ring, mida sõideti ka Otepää MK ajal).
Väga võimsa sõidu tegi neli aastat

26.03.2019
VIII Mäetaguse ujumise
seeriavõistlus 2019 – III etapp
•

***

ujumisklubi Aktiiv noored Kljutšnik
(30,9) ja Ždanova (33,5).

TALIMÄN GUD

—

N16
Liset Vähk 19. koht
M16 —
i Jaanipere 44. koht
M18
Allain-Marco Anton 7. koht
M18
Danny-Rocco Anton 4. koht
N20 — Aveli Uustalu 2. koht

Jan-Mart

Kai-

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: www.alutagusevald.ee/

avalikud-valjapanekud.

100 m. Kavas on üheksa
etappi, millekokkuvõt es
parimad
alutagusesport.ee
liidetakse
iga ujuja kahe
Marco Anton
ja olete spordieluga
m ja ühe 100 m etapi
50
10. ja ta vend
kursis.
tulemus. Iga etapi osalejaid
Danny-Rocco 19.
ootab
meene ning etapil
Allain-Marco ja Aveli
vanuseklassis
esikolmikusse
võitsid ühtlasi ka oma
saavad
tulemuse
jõudnud
ujujad
vanuseklassid.
eest järgmisel etapil medali. Esimene
ujumise seeriavõistlus peeti Mäetagusel
10.02.2019 toimus Mammaste Tervise2011. aastal ning tänane etapp oli
juba
spordikeskuses Alexela-Hawaii Expressi
arvult 64.
noorte suusasarja 3. etapp. Võisteldi
suusakrossis. Alutaguse valla noori oli
OMAVALITSUSTE
stardis kümme.

—

02.02. vabatehnika sprindis saavutas
naiste arvestuses 8. koha Aveli Uustalu
ja meeste arvestuses oli meie parim
vo-Mart Kangro samuti kaheksas.

•22.03.2019- 24.03.2019

Eesti Meistrivõistlused
murdmaasuusatamises 2019

veebis

—

ja veerandfinaalidesse jäi puudu 0,08
sekundit. 15 km klassika ühisstardist
saavutas ta 52. koha.

–

Jälgige spordiuudiseid

—

ilmameistrivõistlustel klassika sprindis
31. koha. Edasipääsust 30 parema hulka

•

Teine etapp on kavas 26. veebruaril ja siis on distantsiks

Anet e Ahu 1. koht
N11 — Mirta Rajas 21. koht
M11 — Jegor Jefremov 19. koht
Herta Rajas 3. koht
N12
M13 — Karel Vähk 9. koht
Alates NM16 pääses 6 parimat fnaali,
mille järel selgitati lõplikud kohad.

Aveli Uustalu saavutas juunioride maa-

26.02.2019
VIII Mäetaguse ujumise
seeriavõistlus 2019 II etapp

(1:57.19).
Meestest olid meie

—

UJUMISSARI
vaheaja järel hakati taas

sel aastal kannab järjekorranumbrit
kaheksa. Hoolimata tuisusest ilmast
jõudis teisipäevasele avaetapile 19 ujumisssõpra. Avaetapi võitsid oma
seklassis: Nikita Skolozhabskyy, Angelina Ždanova,
Kljutšnik,
Anna Romanenko, Tauno Võhmar, Tatjana Borisova ja Sergey Borisov. Päeva
kiireimat aega näitasid 50 m etapil

vanu-

Kert-Kristofer

2.-3. märts Kadrinas

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Pootsiku külaTörzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 06.03-04.04.2019
Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.04.2019 algusega kell
14.00. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond
21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala suurus on ca 0,5.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Törzapi tee rajamiseks
silla rekonstrueerimine või truubi rajamine Imatu ojale ning Imatu
oja ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek muuta kehtivat Iisaku valla üldplaneeringut Imatu oja ehituskeeluvööndi osas.
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: www.alutagusevald.ee/
avalikud-valjapanekud.
***

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 142 Alajõe
küla Mureli kinnistuja selle lähiala detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning see hõlmab
Mureli kinnistut (katastritunnus 12201:001:0129). Planeeringuala piirneb riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeringulahenduse kohaselt
jagatakse Mureli kinnistu 10 väikeelamumaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks ning üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks.
Elamukruntide maksimaalne täisehitus on 15%. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maakasutuse osas põllu-ja
metsamajandusmaa juhtotstarve muudetakse elamumaaks.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla
veebilehel www.alutagusevald.ee/kehtestatud.
–

Kutsun kõiki valla kodanike üles osalema
Omavalitsuste Talimängudel.

Alad, ajad ja kohad on alljärgnevad:
Murdmaasuusatamine, *teatevõistlus, 2. märts Pariisi suusarajad
Murdmaasuusatamine, *individuaalne, 3. märts Pariisi suusarajad
Mäesuusatamine, mäesuusk

***

•

•

•

2. märts Kiviõli

Mäesuusatamine, lumelaud
3. märts Kiviõli
Juhtide võistlus 2. märts Kadrina
•

•

korraldama Mäetaguse ujumissarja, mis

Aastase

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Alajõe kergliiklusteeja selle lähiala
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 06.0319.03.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses aadressil
Valla tn 8, Alajõe küla. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
toimub 21.03.2019 algusega kell 14.00 Alajõe teenuskeskuses (Valla
tn 8). Planeeringuala asub Alajõe külas ning hõlmab munitsipaalomandis olevaid Piiri, Pargi ja Käbi kinnistuid, ning osaliselt 13111

Kauksi-Vasknarva tee, Metsavälu, Muhvi, Jundema, Okka, Kaldaliiva,
Leesika, Arge, Villa Marika, Puhke ja Emmeliine kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 5 ha. Planeeringuga kavandatakse kergliiklustee
rajamist Kauksi-Vasknarva tee äärde, parkimisvõimaluste ja puhkeala
rajamist valla omandis olevatele kruntidele ja juurdepääsude tagamist
ranna-alale. Planeering on kooskõlas Alajõe valla Peipsi järve äärse
ranna-ala üldplaneeringuga.

23.02.2019
21. Alutaguse Maraton

•

Allain-Marco

N11

Danny-Rocco Anton. alutagusesport.ee

SPORDISÜNDMUSED
ALUTAGUSE VALLAS

Liset Vãhk.

tuses

Saku II liigas on Reinar Halliku Korvpallikool/ Expertline põhihooaeg lõppe-

11

Meeste korvpall 2.-3. märts
Rakvere
•

•

•

•

•

•

Naiste korvpall 2.-3. märts Sõmeru
Lauatennis 2.-3. märts Kadrina

Male 2.-3. märts Kadrina
Kabe 2.-3. märts Kadrina
Ujumine 2. märts Kadrina

Andke julgelt teada kõik, kes soovivad
osaleda tel 5672 2666 või e-posti

aad-

ressil timo.juursalu@alutagusevald.ee

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 143 Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on ca 5056 2 ning see hõlmab Männi
kinnistut (12201:001:1167). Planeeringuala piirneb riigiteega 13159
Karjamaa-Remniku. Olemasolevat krundipiire ei muudeta. Krundile on
lubatud ehitada elamu ja 3 kõrvalhoonet ehitusaluse pinnaga kokku
kuni 750 m², lubatud maksimaalne täisehitus on 15%. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maakasutuse osas
põllu-ja metsamajandusmaa juhtotstarve muudetakse elamumaaks.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla
veebilehel www.alutagusevald.ee/kehtestatud.

m

–

***

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 21
Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla
detailplaneeringu.
Planeeringuala suurus on 12,5 ha ja see paikneb Jaama külas ja
Karoli külas. Planeeritav tee jääb suures osas Permisküla metskond 214
kinnistule (22901:001:0494) ning kavandatav sild Struuga maastikukaitseala 10 kinnistule (22901:008:0278). Detailplaneeringu eesmärk
on juurdepääsu tagamine Karoli luhale, ehitusõiguse määramine tee
ehitamiseks Jaama jõe ehituskeeluvööndisse ja silla ehitamiseks Karoli
kanalist ülepääsuks. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Illuka
valla üldplaneeringut.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla
veebilehel www.alutagusevald.ee/kehtestatud.
***

Alutaguse valla 2019. aasta fotokonkurss
1. veebruar

-

30. november

Konkursist osavõtmiseks tuleb Alutaguse vallas
tehtud fotod saata digitaalsel kujul aadressile
huvikeskus(5)alutagusevald.ee. Iga osaleja võib
esitada kuni 5 pilti. Koos fotodega tuleb saata
autori kontaktandmed (nimi, vanus, e-mail,
telefon). Igale fotole lisada pildi pealkiri ja lühike

seletus, kus ja millal pilt on tehtud. Foto ei tohi
olla digitaalselt töödeldud (digitaalne töötlus
on lubatud ainult lõikamiseks, suuruse muut-

miseks ja vähesel määral heleduse, tumeduse

ja kontrastsuse parandamiseks). Foto ei tohi
ületada maksimaalset mahupiiri 5 MB. Korral-

dajal on õigus tasuta kasutada konkursile laekunud fotosid. Pilte oodatakse konkursile kuni
30. novembrini. Kriteeriumitele mittevastavad
pildid eemaldatakse konkursilt. Pilte hinnatakse
järgnevates kategooriates: loodusfoto, dokumentaalfoto (kaadrid sündmustelt jms). Lisaks
selgitatakse välja rahva lemmik ja Alutaguse
Aasta Foto.
Lisainfo:
huvikeskus(a)alutagusevald.ee
tel 336 6960

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 60
Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav ala hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut ja
osaliselt Pärna tänav L3 (49801:001:0665) kinnistut. Planeeritava ala
suurus on ca 0,8 ha. Olemasolevat krundipiire ei muudeta. Krundile
on lubatud ehitada elamu ja kuni 4 kõrvalhoonet ehitusaluse pinnaga
kokku kuni 600 m², lubatud maksimaalne täisehitus on 9%. Kavandatav
maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringuga
ei muudeta kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla
veebilehel www.alutagusevald.ee/kehtestatud.

I

lahkunuid
HELMUT TAMM

GALINA BONDAREVA

JEVGENI MURAVLEV

KIIRA SUMINA

SAIMA TÕNU RIST
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VEEBRUAR 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT
ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
24. veebruar Iisakus
EESTI VABARIIGI 101. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

•

ALUTAGUSE VALLAS

7.29 Päikese tervitus Iisaku vaatetornis Eesti Vabariigi lipu ja
hümni laulmisega
10.00 Jumalateenistus Iisaku kirikus
11.00 Tseremoonia vabadussõjas langenute mälestuskivi
juures Alutaguse aukodaniku tiitli-ja teenetemärgi üleand-

rahva-

NELE-LIIS VÄHK
SANDER VARB

Õnnitleme

sünnipäevalapsi
NINA LEBEDEVA

ELVI TALISTU
NAIMA KRUUSALU
HILDA REISBERG
EMMI OSULA

95
92
91

91
90

misega ja pärgade asetamisega. Rongkäik Iisaku
maja juurde, soe supp ja tee. Rahvamajas ühislaulmine ja
kontsert, kus osalevad Alutaguse valla lauljad ja tantsijad.
Vabariigi aastapäeva pidulik tort ja kohvilaud koos kiluvõileiva ampsuga. Simman rahvamuusikaansambliga KIMP.
Alutaguse vallas on korraldatud tasuta ühistransport kõigile
elanikele, kes soovivad osa võtta Vabariigi aastapäeva
tähistamise üritusest, Iisakusse jõudmise ajaga kell 11.00.
Transpordi kasutamiseks vajalik eelregistreering! Transpordisoovist ning bussipeatusest, kust soovid bussile tulla,
anna teada hiljemalt 21.02 helistades 336 6962 või kirjutades seltsimaja@maetaguse.ee. Peale sündmust
kell 14.00 liiguvad bussid tagasi!
•

24. veebruar

ANTONINA PISKUNOVA

89

Kell 9.10 Pärgade asetamine Mäetaguse kalmistul.

PILVI PAAVILAINEN

Kell 9.30 Pärgade panek Pagari mälestuskivi juures

ROZA SERGEJEVA

89
89

VALENTIN GOIDOV

88

AINO KRIISA

88
87

VAMBOLA ÕUNAPUU
MAIMU KARP

86

ANTONINA HARLAMOVA 85

NIINA KARP
HELJU TARUM
VILMA NIINEP
TIIDU ANVELT
EHA LAANEMETS
LEIDA JUNDAS

85
85

85
84
84
84
GALYNA REZNICHENKO
84
KLAVDIA FAIRUZOVA
83
JOANA ŠEPIKIENE
83
83
LILLE SALUJÕE
LAINE TALITEE
82
LEONIDA VAHRAMEJEVA 82
82
ILMAR KIVITS
NIINA MALAJA
81
81
TAMARA BREŠENKOVA
OLGA VEBER
81
JANINA NOVIKOVA
81
ELMU ORUJÕE
81
RAISSA VASSILJEVA
81
HILJU PÄRN
80
80
VIIVI TITTO
JEVGENI KARTJOŽNIKOV 80
HELMI LAANEVÄLI
80
HILJA ORAV
75
URVE RAHNIK
75
REET JUUSE
75
70
VALERI ARTEMTŠUK
GONTŠAROVA
70
VALENTINA
LIIDIA VIRU
70
KALJU GANSEN
70
70
REET SAAREMÄE
NIKOALI UIBOAED
70
VELLO PALJAK
70

Kell 10.00 Pärgade panek Tudulinna kalmistu mälestuskivi
juures.
Kell 11.00 Pärgade panek Iisaku mälestuskivi juures koos
tseremooniaga
•

27. veebruar kell 17.30 Mäetaguse rahvamajas

Dokumentaalf lmiklubi õhtu: „Väsinud end vihkamast“
28. veebruar kell 19 Illuka mõisas
Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud Inese kontsert
Avatud Heleni kohvituba. Üritus tasuta.
Lisainfo: huvikeskus@alutagusevald.ee või 3366960
•

3. märtsil kell 12-16 Tagavälja talus
Vastlatrall peredele
4.-8. märts Iisaku muuseumis
vastlaprogrammid
•

5. märts kell 16.30 Kurtna noortekeskuses
Vastlapäev
•

5. märts kell 17 Kiikla rahvamaja ees ja sees
Vastlaõhtu saanisõidu ja mängudega lumes ning vastlakuklite ja talvelauludega rahvamajas.
•

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
Ostan sõiduautosi ja kaubikuid,
võib pakkuda igas seisukorras.

Tel 5309 2650.
OÜ ESTEST PR ostab metsa-ja
põllumaad. info@est-land.ee

Tel 50 45 215, 51 45 215,
ALUTAGUSE VALLA LEHT
Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus
Tartu mnt 56,41101 Iisaku alevik,
Alutaguse vald, Ida-Virumaa
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385,
toimetus@alutagusevald.ee

Trükk:Trükikoda Trükis AS, tiraaž: 2000

13. märts kell 14 Iisaku rahvamajas

•

Kuressaare linnateatri etendus
„Järgmine peatus: KOSMOS“
Piletid hinnaga 8 € õpilased/pensionärid/invaliidid/ITIC ja

ISIC kaardi omanikud, täiskasvanutele 12 €, müügil Iisaku
rahvamajas ja Piletimaailmas

Lisainfo merle.pikhof@alutagusevald.ee,
tel 339 3593, 5886 6418
• 14. märts kell 17 Kuremäe raamatukogu kaminasaalis
Emakeelepäeva tähistamise ja näituse avamine
Korraldaja Puhatu Selts

• 14. märts kell 19 Iisaku rahvamajas
Kinoõhtu: Tõde ja õigus
Pilet 5 €/4 €
• 15. märts kell 20 Kiikla rahvamajas
Lõbus rahvalik talvelõpupidu
Tantsumuusika ansamblilt PS Troika. Kaasa lööb rahvatant-

suansambel Lausa Lust, õhtut hoiab koos GermoS.

Soovi-

tuslik rõivastus: eestipärane. Pilet eelmüügist 5€, peoõhtul
10

€.

Laudade katmine piduliste endi poolt. Piletid müügil

Kiikla rahvamajas, broneerimine 51902091 või ruth.linnard@maetaguse.ee.

21. märts kell 18 Mäetaguse rahvamajas
Mäetaguse mälumänguturniir 16. hooaja 5.voor
•

21. märts kell 19 Iisaku rahvamajas

•

Pesakontsert: Puuluup

Pilet 4 €/2 €
24. märts kell 12 Iisaku rahvamajas
Mälumäng
•

26. märts kell 17.30 Mäetaguse rahvamajas
Mäetaguse dokumentaalf lmiklubi õhtu: „Interneti
•

sõdalased“
• 29. märts kell 19 Mäetaguse rahvamajas
Vestlusõhtu „Head tüdrukud nii ei tee"
Kolm naist kolmest põlvkonnast teavad vastuseid ning

nad ei häbene oma teadmisi ka publikuga jagada. Teie ette
astuvad skandaalitar Anu Saagim, nelja lapse ema Liina
Pulges ning lauljatar Kethi Uibomägi. Nad räägivad ausalt
ja avameelselt oma värvikamatest suhteämbritest, ilu salanõksudest ning seiklustest vastassugupoolega. Julgemad

saavad võimaluse ka ise midagi küsida. Vanuse piirang:
alates 18 eluaastast. Piletid müügil Ticketeris. Lisainfo:

huvi-

keskus@alutagusevald.ee või 3366960. Vestlusõhtu kestab
ca 2h, ühe vaheajaga. Avatud Kene cateringi kohvik.

29. märts kell 19 Iisaku rahvamajas

•

Kuressaare Linnateatri etendus„Armastuse kirjad“

Ühel möödunud sajandi kaheksakümnendate aastate
sombusel talvepäeval, kui kogu Ameerika idarannikul sadas

lörtsi ja vihma, sai 56-aastane Ühendriikide senaator And-

rew Makepeace Ladd enda kätte tagasi paki kirju.

8. märts kell 20.30 Iisaku rahvamajas
Naistepäeva pidu
Esineb Raen Väikene, piletid 5 €/8 € müügil
Iisaku rahvamajas, naistele kuni 21.00 sissepääs prii.

•

8. märts kell 12 Alajõe kogukonnamajas
Naistepäevapidu. Naistepäeva kokkusaamine tantsu ja

•

10. märts kell 12 Alajõel
Vastlapäeva tähistamine
•

»sõidukite hooldus

Piletimaa-

•

meele lahutus programmiga. Esineb ansambel Kalina krasnaja Mäetaguselt. Mängud, võistlused, teepidu. Ootame
külalisi Jaamakülast. Transport eelneval kokkuleppel
tel 58115491 või 336 6928. Sissepääs tasuta.
ARTSAR AUTO OÜ

• 13. märts kell 11 Iisaku rahvamajas
Kuressaare linnateatri etendus „Sipsik“
Piletid hinnaga 7 € müügil Iisaku rahvamajas ja
ilmas; perekaardi (www.perekaart.ee ) omajatele pilet 5€,
kuni 2 aastastele sülelastele 4€.

Programmis soomekelkude võidusõit (vastavalt ilmale),
kellel soomekelgud palume kaasa võtta. Mootorsaaniga
sõitmine, mängud, võistlused, vastlapäeva kuju põletamine,

kuum tee, pannkoogid. Ootame kõiki Alajõe kogukonnamajja (Kooli, 17). Lisainfo 58115491.

Armas-

tuse kirjad tegeleb ligi poole sajandi pikkuse kirjadesse
valatud armastuslooga maailmas, kus kirjakirjutamine oli
väga oluline suhtlemisvahend, eriti meeste ja naiste vahel.
Tõlkija ja lavastaja Peeter Tammearu, konsultant Jaak Allik,
osades Piret Rauk ja Peeter Tammearu. Pilet 10 €.
Lisainfo: merle.pikhof@alutagusevald.ee,
tel 339 3593, 5886 6418

30. märts kell 10-13 Mäetaguse rahvamajas
Potipõllumajanduse õpituba algajale aednikule
Koolitus kuni 15 inimesele, kohtade arv piiratud.
•

Tasu 10€/inimene. Registreerimine kuni 25. märtsini

huvikeskus@alutagusevald.ee või tel 336 6960.

Ürituse sponsoriks Hortikom.
NÄITUSED
Iisaku Kihelkonna Muuseumis:
Märtsis Kaitseliidu näitus „Kaitseliit 100“
märtsini „Kopra näitus, aasta loom 2019“
Alates 25. märtsist „Küüditamise aastapäeva näitus“
Veebruar – aprill Kurtna seltsimajas Mirjam
maalide näitus „Tunnetades juuri“

1.-15.

Mölder-Mikfelti

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

