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Valgus, kaamera, võte Mäetaguse
rahvamajas peeti filmiklassikapidu!
–

Kärolin Kruut
Alutaguse Huvikeskuse juhataja
12. aprillil said juba teist korda Mäetaguse rahvamajas kokku Alutaguse valla isetegevuskollektiivid. Kui eelmise aasta kevadel kohtusid peol
erinevad muinasjutukangelased ja ka et easted
olid teemale vastavad, siis selle aasta teemaks oli
f lmiklassika. Kutsed flmiklassikapeole saadeti
laiali igasse Alutaguse valla nurka ning peole

olid kutsutud kõik valla isetegevuskollektiivid.
Filmiklassika stiilipeol meenutati üheskoos
f lmimaailma kuldaegu ning jagati õhtujuhtide
„Viimse reliikvia“ nunnadest õdede poolt välja
Oskareid tublimatele Alutaguse vallakollektiividele, kes etendasid flmiklassika aegumatuid
palasid alates „Kevade“ Teele ja Tootsi polkast,
lõpetades „Siin me oleme“ Kohviveski ja Johni
tangoga.
Filmid räägivad universaalset keelt, aitavad
jäädvustada ajalugu ning mõista toimunud
sündmusi. Filmid sünnivad, elavad ja vajuvad
unustuste hõlma, kuid mõned parimad neist
jäävad kestma inimeste mälestustesse ka pikemaks ajaks ning nendes leiduvad mõt eterad

leiavad kasutust sagelika
igapäevaelus. Niikõlasid
peoõhtul ka aegumatud tsitaadid nagu

„Ütle talle, et

me

oleme Tallinnast. Ütle
talle, et me maksame!"
võ i „Ol ed sa tont võ i

inimene!“
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11. mai
Hüdroelektrijaama jooks
Tudulinna

kollektiiv id : Mäetaguse
p u hk p i l l i orkester,
vene rahvalauluansambel Kalina krasnaja, Iisaku näiteringi, regilauluansambli ja bändi ühendatud
esinduskollektiiv, rahvamuusikaansambel KIMP, rahvatantsurühm Avitagused ja Alutaguse Huvikeskuse noorsootöötajad. Filmiklas-

sikapeol hoolitses tantsumuusika eest energiline
ja särtsakas ansambel Bossenova. „Tore

tant-

sumuusika, vahvad eteasted isetegevuslastelt,
lõbusad mängud. Vahva! Need, kes koju jäid,
ärge seda viga järgmine kord küll tehke. Tulge
vaid kohale ja muudkui nautige“, meenutas pidu
Iisaku rahvamaja juhataja Merle Pikhof kes
astus ka ise peol ülesse Iisaku rahvamaja ühen,

datudkollektiivis.
Alutaguse Huvikeskus tänab kõiki kollektiive, kes osalesid ja kõiki külalisi, kes peost osa
olid tulnud saama. Aitäh tulemast, tantsimast
ja teistelekaasa elamast!
Filmiklassika stiilipidu pani kena punkti selle
hooaja pidudele ning juhatas sisse suvesündmused, mida
aotunlemas on tulemas
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Kindlasti tasub uudistama minna 9. juunil toimuvat
traditsioonilist Iisaku külalaata, mille
peaesineja on Nedsaja Küla Bänd ning
nautida sumedaid suveöid Alutaguse vallas toimuvatel suveõhtu tantsupidudel ja jaaniõhtutel
Kuremäel, Pagaril, Alajõel ja Iisakus. Põnevaid
sündmusi leiab suvel aset ka Peipsi ääres ning
info Alutaguse vallas toimuvate ürituste kohta

on alati leitav vallakodulehel olevast kalendrist.
Näiteks juulialguses toimub Peipsi järvefestival,
mille programm leiab aset 8. juulil Vasknarvas
ja 9. juulil Rannapungerjal. 14. juulil toimub
Tudulinna päev ning 20. juulil olete oodatud
kogu perega osa saama Mäetaguse mõisapäevast,
kus jagub tegevusi nii väikestelekuika suurtele.
Esinema on tulemas aegumatute eurovisioonihitidega Stig Rästa ja Victor Crone ning õhtul
saab tantsida ansambliga Justament. 3. august ja
soojad ilmad kutsuvad aga taas Peipsi äärdeAlajõele, kus toimub II Peipsi külade päev, kus üles
astub Väikeste Lõõtspillide Ühing. 9. augustil
kohtume Kauksi rannapeol ja kontserdil, mille
meeleolu hoiab üleval ansambel Swingers, 10.
augustil Kiikla külapäeval, kus toimub Karupoja
jooks, saab kiikuda kiikingu kiikedega, proovida iidseid osavusvõistluseid ning panna ennast
proovile rammumehe võistlusel. 18. augustil
avame aga üle Alutaguse valla üheks päevaks
mõisakohvikud. Plaanis on mitmeid teisigi
põnevaid sündmuseid, mille kohta leiate täpsema info kuulutustelt, Alutaguse Huvikeskuse
Facebooki lehelt või Alutaguse valla kodulehe
kultuurikalendrist.
Meil on hea meel, et Alutaguse valla rahvas
on aktiivne ning kutsume teidka edaspidi avastama meie kaunist valda ning üle valla toimuvaid sündmusi. Alutaguse on avastamist väärt!

9. mai – Euroopa päev
12. mai emadepäev
–
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Euroopa Parlamendi valimine
Miks peaks sel aastal teist korda
valima minema?
Priit Vinkel
Riigi valimisteenistuse juht

Miks meil on vaja Euroopa Liitu?
Keit Kasemets
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Selle

Valimisaasta saab õige pea jätku, kui mai
lõpus valime Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja
jaoks ei tule seitsme päeva jooksul,
16.-22. maini saab valimisjaoskonnas eelhääletada ja e-hääletada, valimispäev on
26. mail. Küll aga on oluline teada, et EP
valimistel on üle Eesti üks ringkond ehk
valija saab langetada otsuse kõigi ülesseatud kandidaatide vahel. Õigus sõna sekka
öelda on Eesti kodanikel ning alaliselt
Eestis elavatel ja selleks soovi avaldanud
teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel.
Valimisjaoskondi on üle Eesti 444,
–

paljud

neist on

liikuvad,

mis

tähendab,

et eelhääletamise ajal on jaoskond erinevates paikades. Täpset infot leiab kõige

lihtsamini kaardirakenduselt valimised.

rahvastikuregister.ee. Valimispäeval saab
hääletada jätkuvalt vaid oma elukohajärgses jaoskonnas, samuti ei saa siis muuta
varem antud e-häält.
Eestis, aga ka mujal Euroopas on
valimistega seoses kõige suuremat sega-

kuulunud
Liitu
15
aastat.
Selle
Euroopa
ajaga on
loodud
võimalused
saanud
meie
EL-i
igapäevaelu osaks, lausa nii omaseks, et
me ei seosta neid otseselt EL-i kuulumisega. Liit on 15 aastaga palju arenenud, aga põhialused on samad. Tegemist
on riikide liiduga, kus pannakse ühiste
probleemide lahendamiseks seljad kokku
ja jagatakse otsustusõigust. EL loodigi

aasta 1. maiks on Eesti

selleks, et tegeleda teemadega, millega
riigid üksinda nii hästi hakkama ei saa.
Näiteks on Eesti siseturg tänu EL-ile
palju suurem – napilt üle miljoni asemel
on meie siseturul pool miljardit tarbijat. 96% eestlastest arvab, et vaba liikumine on Euroopa Liidu kõige olulisem
hüve. Üksi ei oleks meil jõudu võidelda
kliimamuutustega, sõlmida
lepinguid EL-i mitekuuluvate riikidega
nagu Ukraina või Jaapan, tagada hästitoi-

kaubandus-

mivat fnantssüsteemi ega hoida stabiilset

valuutat. Majanduslikult on EL Eestile
kahtlemata palju andnud.

kindlad olla ühes valimistel osalemine on

Samuti on naiivne arvata, et saame
üksi lahendada selliseid globaalseid probleeme nagu ränne või julgeolek. Euroopa
Liidu tuumikusse kuulumine on meie
iseolemise parim tagatis. Eesti mõju on
seda suurem, mida toimivam ja tugevam
on Euroopa Liit. Just seepärast on tähtis
anda oma hääl ka Euroopa Parlamendi

võimalus Euroopas kaasa rääkida!

valimistel!

dust tekitanud Brexit ka Eesti sai tänu
Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumisele
–

ühe koha parlamendis juurde, kuue
liikme asemel peaks Brüsselis tööle
kama seitse liiget. Missugune on olukord
juunikuuks, näitab vaid aeg. Täna saame

hak-

-

Kuidas kõlab Eesti hääl Euroopas?
Matti Maasikas
Välisministeeriumi Euroopa asjade
asekantsler
Kõik sisulised otsused Euroopa Liidus
võtavad vastu liikmesriigid. Õige ka, sest
liit ongi ju asutatud oma liikmete ja nende
kodanike rahu, heaolu jaturvatunde
lustamiseks. Euroopa Komisjonil on praktikas seadusandluse algatamise õigus, kuid
eelnõu esitatakse EL-i Nõukogule ehk

kind-

liikmesriikide esindajatele, kes veedavad
olenevalt teema põletavusest – selle kallal
kuid või teinekordka aastaid. Eesmärgiks
on alati konsensus, alati püütakse viimase
võimaluseniarvestada kõigi soovidega. EL
on oma liikmete jaoks sõbralik keskkond,
kus kedagi tüssata ei püüta.
–

Kui liikmesriikide vahel on kokkulepe

saavutatud, järgnevad läbirääkimised Nõukogu ja Euroopa Parlamendivahel.Kodanike poolt valitud parlamendiliikmed ehk
esindavad peale oma valijate ka
oma EL-üleste parteigruppide seisukohti.
Siiski on huvitav jälgida ja pakub kodaniku
seisukohalt kindlustunnet, kuidas oma riigile oluliste küsimuste puhul esindavad
tihtilugu mite partei, vaid oma
riigi ja valijate seisukohti. Just sellepärast

MEP-id
MEP-id

tulebki Euroopa Parlamendi valimistesse
tõsiselt suhtuda, meie esindajate asjatundlikkus on ülioluline. Meid, eestlasi, on nii
vähe, et kõik me esindame rahvusvahelisel
areenil ka Eestit, ükskõik mis ametikohal
parajasti oleme. Oma maa maasikas, nagu
me hästi teame.

Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu 28. märtsi 2019.a istungil otsustatust
ülesandeks muudatuste sisseviimine kehtivasse Alajõe valla Peipsi järve äärse ran-

Lia Teeväli

vallasekretäri abi

na-ala üldplaneeringusse.
•

Otsustati delegeerida Alutaguse

Vallavalitsusele korrakaitseseadusega
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
ülesanded.
Otsustati tunnistadakehtetuks sisulise
õigusjõu kaotanud vallavolikogude määrused (4 Illuka Vallavolikogu määrust
ja 2 Tudulinna Vallavolikogu määrust).
•

Otsustati anda otsustuskorras Telia
Eesti AS kasutusse Tudulinna alevikus
Pikk tn 29 kinnistul asuvast hoonest
ruumid pindalaga 56,9 m2 ja tähtajaga
kuni 01.04.2022. Ruumide üürihinnaks
kehtestati 1,00 €/m2 kuus.
•

Otsustati teha Rahandusministeeriumile et epanek Alutaguse valla Tudu•

linna aleviku asustusüksuse liigi muutmiseks Tudulinna külaks. Tudulinna
aleviku elanike arv on olnud vähenemise
tendentsis. Asustusliigi muutmine võimaldabkülas kui hajaasustuspiirkonnas

elavatel inimestel taotleda toetust riiklikust hajaasustuse programmist peredele
paremate elutingimuste loomiseks ning
asustusüksuse liigi muutmisega väheneb
elamu omanikel maamaksukoormus.
Otsustati kehtestada Alutaguse valla
Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala
planeering ning tehti vallavalitsusele
ülesandeks muudatuste sisseviimine
kehtivasse Alajõe valla Peipsi järve äärse
ranna-ala üldplaneeringusse.
Otsustati kinnitada Alutaguse vallas
kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise
tulemused ja esitada need riigihalduse
ministrile ning tunnistati kehtetuks
taguse Vallavolikogu 27. veebruari 2019
otsus nr 155 „ Alutaguse vallaskehtivate
üldplaneeringute ülevaatamine“
•

detail-

•

Alu-

Katase

küla

Ankru

kinnistu

ja

lähiala

Otsustati kehtestada Alutaguse valla
Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala
detailplaneering ning tehtivallavalitsusele
•

Otsustati jäta algatamata Remniku
küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna tegevusega tõenäoliselt ei kaasne olulist negatiivset
•

keskkonnamõju.

Hal-

Otsustati rahuldada OÜ Relsiit
dus poolt 18.02.2019. a esitatud vaie
Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019.
a otsuse nr 134 «Arvamuse andmine
•

Tudulinna

II

liivakarjääri mäeeraldise

kaevandamise loa taotluse ja
taotlusekohta antava haldusakti eelnõu
kohta» kehtetuks tunnistamiseks, kuna
nimetatud otsus on vähe kaalutletud
ja ei ole piisavalt põhjendatud. Vaideotsusega tunnistati nimetatud otsus
kehtetuks ja otsustati teha uus otsus
kaevandamisloa väljastamise osas.
taguse Vallavalitsuselkoostöös volikogu
keskkonnakomisjoniga alustada uuesti
Keskkonnaameti 16.11.2018kirjaga nr
12-2/18/14952-11 esitatud OÜ Relsiit Haldus maavara kaevandamise loa
taotluse, keskkonnamõjude hindamise
eelhinnangu eelnõu ning korralduse eelnõu läbivaatamise menetlust ja esitada
volikogule uus otsuse eelnõu.
maavara

Alu-

Otsustati mitte nõustuda Konsu
uuringuruumi üldgeoloogilise uuringu
loa taotluse ja Keskkonnaameti otsuse

3) arvestades Kurtna maastikukaitsealal
asuva Kurtna järvestiku järvede kõikuvat
veetaset ja olemasolevat põhjavee kasutust puudub piisav informatsioon selle
kohta, kas uuringuruumi piirkonnas on
võimalik uue karjääri rajamine olulise
kaasneva keskkonnamõjuta, mistõtu
on vajalik läbi viia sellekohane põhjalik uuring; 4) arvestades, et võimaliku
tulevase karjääri ala kattub

Ida-Viru

maakonnaplaneeringus 2030+ määratud

väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku aladega, tuleb viia läbi uuring, et
hinnata kaevandamistegevusega
nevaid mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele ning rohelise võrgustiku komponentidele, et välja selgitada

kaas-

kas saadav majanduslik kasu kaalub üles
maastiku säilitamise vajaduse.
Otsustati määrata vallavanem Tauno
Võhmari kasutusse ametiauto Peugeot 5008 numbrimärgiga 549 MRV.
erasõitudeks.

ammendumist ei ole otstarbekas samas
piirkonnas uut liivakarjääri avada ning

puudub hetkeseisuga vajadus
üldgeoloogiliseks uuringuks; 2) puudub piisav informatsioon selle kohta,
kas võimaliku uue karjääri rajamisega
seetõtu

võib antud piirkonnas tekkiv summõju põhjustada olulise
konnamõju, mistõtu on vajalik viia läbi
maarne

kesk-

keskkonnamõju hindamise eelhinnang;

Tudu-

Vallavalitsuse hallatav asutus Tudulinna
Kool lõpetab tegevuse 31.08.2019. a.
Ümberkorraldamise tähtajaks määrati
01. september 2019. a. Ümberkorraldamine toimub ajavahemikul 01.

juuli 2019.

a kuni 31. august 2019. a.

Otsustati kinnitada revisjonikomisjoni 27.02.2019. a koostatud akt vallavalitsuse palgajuhendi täitmise kohta
ja tehti vallavalitsusele ülesandeks järgida revisjonikomisjoni aktis toodud
et epanekuid.
•

•

Ametiautot

•

Otsustati

võimaldatakse

anda

kasutada

Alutaguse

susele luba sõiduki

Vallavalit-

Volkswagen Tiguan

kasutusrendile võtmiseks 60 kuuks liisingu kuumaksega 371,29

eurot

(koos

käibemaksuga) ja liisingulepingu

sõl-

mimiseks AS-ga SEB Liising. Vallatama Alutaguse valla nimel nimetatud

vanem Tauno Võhmarit volitati allkirjas-

liisingulepingut.

•

eelnõuga järgnevatel põhjusel: 1) enne
Pannjärve liivakarjääri maavaravaru

lasteaiahoones aadressil Kooli tn 3,
Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa. 2) TudulinnaKooli põhikooli osa
lõpetab tegevuse 31.08.2019. a.
linna Kooli põhikooli õpilased jätkavad
õpinguid 2019/2020 õppeaastal Iisaku
Gümnaasiumikoosseisus. 3) Alutaguse

•

Otsustati

osaleda

lundusühingus

liikmena

Mit

etu-

Eesti Avatud Noorte-

keskuste Ühendus ja otsustati lõpetada
Iisaku valla ja Illuka valla liikmelisus
ühingus.

Otsustati korraldada Alutaguse Vallavalitsuse hallatava asutuse Tudulinna
•

Kooli tegevus ümber

linna Kooli lasteaia

Lasteaiaga

järgnevalt: 1)

Tudu-

osa liidetakse Iisaku

Kurekell 01. septembril 2019.

a. Tudulinna alevikus jätkub laste hoid
ja alushariduse andmine Iisaku Lasteaia Kurekell koosseisus liitrühmana

Otsustati algatada Alajõe valla, Iisaku
valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna
valla ühinemislepingu muutmine ning
moodustada ühinemislepingu muutmise
•

menetluse läbiviimiseks töörühm koosseisus: vallavanem, volikogu esimees,
abivallavanemad, volikogu komisjonide
esimehed. Menetlusse võib kaasata
tava valdkonna või asutuste juhte ning
spetsialiste. Töörühmal ete valmistada

vas-

ühinemislepingu

muutmine

lepingu

punktides 6.14, 7.1.1., 7.4.2, 8.2., 8.4.
ja vajadusel muudes lepingu punktides. Lepingu muudatuste tekst esitada
töörühmal volikogule hiljemalt 15. aprillil 2019. a.
• Otsustati anda nõusolek (vallavolikogu
protokolliline seisukoht)

Kohtla-Järve
lähi-

linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja
Ritsika raudteeharu kinnistute ja
ala detailplaneeringu ja keskkonnamõju

strateegilise hindamise algatamiseks.
Detailplaneeringu koostamisel jaKSH
läbiviimisel palub vallavolikogu arvesse
võtta

Alutaguse Vallavolikogu poolt

esitatud etepanekud: 1) kaasata Alutaguse Vallavalitsust detailplaneeringu

ja KSH menetlusse, esitada detailplaneering arvamuse avaldamiseks ning
teavitada avalikustamistest ning olulisematest

menetlusetappidest; 2) tea-

vitada planeeringumenetlusest isikuid
(sh Alutaguse valla Rausvere ja Vasavere külade elanikke), keda kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada
või kellel võib olla põhjendatud huvi
kavandatava tegevuse ja sellega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju vastu; 3)
seoses tehase juurdepääsutee asukohaga
Alutaguse valla territooriumilanda eel-

datavhinnang ehitus- jakasutusaegsele

liikluskorraldusele. Seoses tõenäolise
liikluskoormuse kasvuga kaasata planeeringu menetlusse ka Maanteeamet
ning puudutatud isikutena Rausvere
külas asuvate juurdepääsutee äärsete
kinnistute omanikud; 4) hinnata eraldi
mõjusid tehase ehitusperioodil ning
kasutusperioodil; 5) hinnata muuhulgas
mõjude ulatust väljaspool planeeringu-

ala (sh Alutaguse valla territooriumil);
6) tulenevalt metsaseaduse § 231
rata planeeringuala ümbritsevad metsad
keskkonnaseisundi kaitseks määratud
metsadeks ning seada planeeringuga
tingimused planeeringuala ja Rausvere

mää-

küla vahel asuvate metsade majandamiseks. Eesmärk on vältida metsade
mise tulemusel lagedate tuulekoridoride
teket ning õhusaaste, müra, tolmu ja
lõhna levikut Alutaguse valla Rausvere ja Vasavere küladesse; 7) hinnata
eeldatavat mõju piirkonna maastikule
ja vaadetele (viia läbi visuaalse mõju
uuring). Vältida otsenähtavuse tekkimist rajatava tehase territooriumi ning

raiu-

Alutaguse valla külades asuvate elamute
vahel; 8) hinnata eeldatavaid mõjusid
piirkonna põhjaveele; 9) uurida ja
nata inimese tervist ja heaolu mõjutavad
tegureid ning nende levikut (müra, õhusaaste, lõhn, tolm jms) ning leida
med negatiivsete mõjude vältimiseks ja

hin-

meet-

leevendamiseks.
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Tudulinna Kooli tegevuse ümberkorraldamine
Foto Signe Roost

Kairi Soomer
abivallavanem

3

Tudulinna Kooli tegevuse
ümberkorraldamisega
seotud tegevused vallavalitsuses:
koheselt teavitatakse HTM,
koolis õppivate laste omavalitsusi ja lapsevanemaid
aprillis suheldakse iga
lapse ja lapsevanemaga
(arutatakse vajadusi, hirme,
•

Kohaliku omavalitsusüksuse üheks peamiseks seadusest tulenevaks kohustuseks
on oma haldusterritooriumil tagada haridusasutuse areng ja jätkusuutliku
teetse hariduse kät esaadavus võrdväär-

•

kvali-

võimalusi)

selt kõigile lastele-õpilastele. Selleks peab
kohalik omavalitsusüksus üleval vajalikul

aprillis korraldatakse Iisaku
külastuspäev, kus kõik Tudulinna
kooli lapsed saavad päeva
•

Gümnaasiumis

arvul õppeasutusi. Seejuures on kohalikule omavalitsusüksusele pandud mitmeid
erinevaid ülesandeid võimaluste loomisel
kohustusliku põhihariduse ja vabatahtliku
üldkeskhariduse andmiseks.
ja
gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 kohaselt
tagab vald või linn koolikohustuslikule
kule, kelle elukoht asub selle valla või linna

veeta oma uues klassis,
tutvuda õpetajate ja klas-

Põhikooli-

sikaaslastega, külastavad
kunstidekooli, sporditegevusi, noortekeskust)
aprill mai vestlused kooli

isi-

personaliga, võimalikud
uued lahendused, juriidiliste

haldusterritooriumil, võimaluse omandada
põhiharidus.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
(edaspidi PGS) § 80 lõike 1kohaselt korral-

dabkooli ümberkooli pidaja, kuulates enne
ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.
Sama paragrahvi lõike 2 punkti 2 kohaselt
on üks kooli ümberkorraldamise viise kooli
liitmine teise kooliga, nii et liidetavkool
lõpetab tegevuse. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34
sätestab, et valla või linna ametiasutuse ja
valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine
ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse
põhimääruse kinnitamine on volikogu

ainupädevuses.
Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a
otsusega nr 63 otsustati ümberkorraldada
TudulinnaLasteaia ja Tudulinna Põhikooli
tegevus, mille tulemusena Tudulinna Lasteaed liideti Tudulinna Põhikooliga ja tegevust
jätkati Tudulinna Kooli nime all (haridusasutuse liik koolieelne lasteasutus-põhikool). TudulinnaLasteaed lõpetas tegevuse

Alutaguse Vallavalitsuse hallatava asutusena
31.08.2018. a, kuid Tudulinna alevikus

jätkus laste hoid ja alushariduse andmine
TudulinnaKooli liitrühmana lasteaiahoones
aadressil Kooli tn 3, Tudulinna alevik.
Tudulinna Koolis töötab 2019. a märtsi
seisuga 14 töötajat (2 käsunduslepinguga),
sealhulgas 10 õpetajat. Hetkel vastab kvalifkatsioonile põhikooli osas vaid kolm
õpetajat: 2 algklasside õpetajat ja 1 kehalise
kasvatuse õpetaja. Kuid jätkusuutliku hariduse üheks alustalaks on kvaliteetne õpe,
mida saavad tagada õppinud ja kvalif tseeritud õpetajad.
jagümnaasiumiseaduse § 7 lõikes 1 on sätestatud, et kooli

Põhikooli-

pidamisel tuleb tagada riiklike õppekavade
täitmiseks vajalike kvaliftseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja
õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna
olemasolu ning võimalused õpilase arengu

toetamiseks.
2018/2019. õppeaastal õpib Tudulinna
Koolis 18 õpilast, kellest 7 õpilast on asenduskodust (MTÜ Maria ja Lapsed): 1.
sis 3 õpilast; 2. klassis 1 õpilane; 3. klassis 2
õpilast; 4. klassis 5 õpilast; 5. klassis 1 õpilane; 6. klassis 2 õpilast; 7. klassis õpilasi ei
ole; 8. klassis 1 õpilane; 9. klassis 3 õpilast.
Tudulinna piirkonna lastest 16 õpib
Avinurme Gümnaasiumis, 1 Tudu Koolis ja 9 Lohusuu Koolis. Tudulinna Põhikoolis õppis 01.09.2011. aastal 44 õpilast. Koolis on õpilaste arv järk-järgult

klas-

tegevuste tutvustamine

vähenenud. 2019. aasta sügisel läheb
Tudulinna piirkonnast 1. klassi 2 last, kelle
koolitee võib alata vanemate soovil Iisaku
Gümnaasiumis. 2020. aastal ei ole rahvastikuregistri andmetel ete näha Tudulinna
piirkonnast lapsi kooli minemas. Õpilaste
arv ei näita suurenemist, pigem jääb ühe
õpilase kohta tööle varsti üks õpetaja, sest
kolmanda kooliastme õppekava nõuab eri-

nevaid ainekursuseid, mille läbiviimine
pole vähese õpilaste arvuga enam majanduslikult otstarbekas. Samuti ei ole võimalik õpilastele pakkuda objektiivset
lusmomenti kui klassis õpib üks õpilane.
Sellise õpilaste arvuga kooli pidamine ei
ole mõistlik.
Eeltoodut toetab ka Tudulinna Kooli

võrd-

oktoobris-novembris läbi viidud SWOT küsitõpilaste

vanemate hulgas 2018. a

lus, kus vanemad on kooli puudustena ja
ohtudena leidnud, et HEV õpilaste

kont-

sentratsioon on suur, puuduvad tugispetsialistid (pole logopeedi, eripedagoogi),
personalil on vähene motiveeritus ja nõrk
etevalmistus haridusliku

erivajadusega lastoodud puudusena välja

tega. Samuti on
laste arvu vähenemist, ääremaastumist ja
põhikooli laste viimist teistesse koolidesse.
Vanemad on märkinud, et väiksesse piirkonda on keeruline kvaliftseeritud õpetajaid leida ning praeguste õpetajate liigne
konservatiivsus õppetöös, vananev õpetajaskond. Märgitud on ka, et laste
suse tõtu jäävad mõned üritused lastele

vähe-

kätesaamatuks.
Õpilaste hulgas

on mitu haridusliku
erivajadusega last, kuid lastele ei suudeta
pakkuda vajadustest tulenevat õpet, kuna
tugispetsialiste ei ole võimalik saada, ja
koolis on rakendatud ajutisi variante. Asenduskodu on avaldanud arvamust, et kooli
sulgemisel on nemad nõus sõitma Iisakusse
kooli (bussiliiklust tuleks tihendada – 1
buss vastavalt algklasside tundidele).
MTÜ Maria ja Lapsed asenduskodu
juhataja Karis Mugamäe kirjutab oma
esildises Alutaguse Vallavalitsusele, et
asenduskodu juhina olen teadlik, et Alutaguse
Vallavalitsus kaalub Tudulinna Põhikooli
sulgemist järgmisest õppeaastast. Käesolevaga kinnitan, et kõik lapsed, kes meie

asen-

duskodust järgmisel õppeaastal alustaksid
õppimist Tudulinna Põhikoolis on valmis oma
haridusteed jätkama Tudulinna Põhikooli sulgemise korral Iisaku Gümnaasiumis. Hetke

seisuga oleks meie asenduskodust neid lapsi
kokku seitse. Mõistame selgelt, et Iisaku Gümnaasiumis oleks meie lastele senisest oluliselt
paremad võimalusedkvaliteetseks õppetööks,
huvitegevusteks ning vajalikeks tugiteenusteks.
Kui Alutaguse vald korraldab Tudulinnapiir-

konna lastele vajaliku transpordi on meil ole-

valmisolek laste õppima asumiseks alates
uuest õppeaastast Iisaku Gümnaasiumi.
Juba endisel Tudulinna Põhikoolil on
olnud väikekooli sulgemise oht pikka aega,
kuna on toimunud jätkuvalt õpilaste arvu
vähenemine, mis on põhjustatud vähesest
sündivusest, samuti õpilaste õppima asumise teise kooli, elanikkonna vananemisest ja migratsioonist. See omakorda on
põhjustanud olukorra, kus vähese õpilasarvuga klassid on liidetud, kuid see on
põhjustanud veelgi suurema arvu õpilaste
mas

äramineku koolist.
1999. a Tudulinna vallas läbi viidud
küsitluse tulemusel (Eesti Päevaleht
06.04.1999. a) ei ole tol ajal kooli antava
haridusega rahul 52 protsenti vastanuist.
Tudulinna Vallavolikogu on arutanud viimati kooli sulgemise teemat
2016. a märtsis kahel istungil, teema on
olnud päevakorras ka volikogu
ja hariduskomisjonis, kelle seisukoht oli
2016. a sügisest kool sulgeda ning leida
hoonele kasutus, kuna uuest õppeaastast
põhikooli jätkamine on kulukas ning

kultuuri-

pikemas plaanis perspektiivitu. Põhjuseks
toodi ka suur rahaline puudujääk õpetajate töötasustamisel. Juba tol ajal leiti, et

laste arvu vähenemisel ei suudeta lastele
pakkuda kvaliteetset põhiharidust, kuna
õppetöö liitklassides, kus on kaks last, ei
võimalda õpilastel oma klassikaaslasega
koos suhelda, õppida, mängida ja ei saa
teha rühmatöid. Kahjuks Tudulinna
volikogu ei teinud oma otsust kooli sulgemise kohta, sest leiti, et kooli alles jäämine
annab võimaluse ühinemisläbirääkimistel
paremini osaleda.
Alutaguse valla koolivõrgu
sel on oluliseks näitajaks hariduse kvaliteet
ja hariduskorralduslik selgus. Tudulinna
Kooli ümberkorraldamisel, mille käigus
kooliosa liidetakse Iisaku Gümnaasiumiga
ja lasteaia osa Iisaku Lasteaiaga Kurekell,
avarduvad huvitegevuse, tugiteenuste ja
õppekava arendamise võimalused, mille
tulemusena on võimalik pakkuda õpilastele ja nende vanematele kvaliteetsemat

Valla-

korrastami-

õpikeskkonda ning arvestada õpilaste
individuaalseid vajadusi. Õpilastele
tuleb tagada koolitranspordi võimalus
liikumiseks Iisaku suunal ja anda õpilas-

tele võimaluse jätkata õpinguid Iisaku
Gümnaasiumis.
Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse
valla ja Tudulinna valla volikogude poolt
2016. a detsembriskinnitatud ühinemislepingu punkti 7.1.1. kohaselt on Alutaguse
valla hariduses seatud eesmärgiks tagada
kvaliteetne ja konkurentsivõimeline alusja põhihariduse pakkumine tänastes
kohtades. Nimetatud lepingupunkti ei ole
võimalik Tudulinna Koolis täita.
Tudulinna Kooli ümberkorraldamist
arutati Alutaguse Vallavalitsuse istungil
20.03.2019. a, kus valitsuse liikmete
mus oli seisukohal, et Tudulinna Kool
tuleb ümber korraldada ja lõpetada kooli
tegevus vallavalitsuse hallatava asutusena.
Tudulinna Kooli hoolekogu koosolekul
21.03.2019. a tõstatati üles kitsaskohad
Tudulinna Kooli põhikooli osas: vananev
personal japersonali kvalifkatsioon ei vasta
nõuetele, laste vähesus, tugiteenuste ja
alaspetsialistide puudumine, samutivõimla
puudumine. Hoolekogu liikmed otsustasid
hääletuse tulemusena nõustuda Tudulinna

asu-

ena-

eri-

Kooli põhikooliosa sulgemisega.
Tudulinna Kooli põhikooliosa
vanemate ja õpetajate koosolek toimus

26.03.2019. a ja kohalolnud vanemad olid
kooli sulgemise vastu.
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon

ja
ning haridus-,
jon arutasid küsimust oma koosolekutel
(25.03.2019. a, 26.03.2019. a) kus
tuti põhikooliosa sulgemise ja lasteaia osa
liitmisega Iisaku Lasteaiaga.

kultuuri- sotsiaalkomisnõus-

Alutaguse Vallavolikogu

23.04.2018

määruse nr 46 „TudulinnaKooli põhimäärus“ § 37 kohaselt kooli
mine, pidamise üleandmine ja tegevuse
lõpetamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega et enähtudkorras.
Lähtudes eeltoodust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike
1 punkti 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punkti 2,
lõigete 3, 5 ja 8, Alutaguse Vallavolikogu
23.04.2018 määruse nr 46 „Tudulinna
Kooli põhimäärus“ § 37 alusel ja
tades vallavalitsuse et epanekut ja kooli

ümberkorralda-

arves-

hoolekogu arvamust:

Alutaguse Vallavolikogu otsus 28. märts 2019

mai
juuni transpordi
planeerimine uueks õppeaastaks (kaardistatakse ja
esimesed kokkulepped
sõidugraaf kutes)
juuni vara ja dokumentatsiooni üle andmine
august vajadusel kerkinud
probleemide lahendamine,
sõidugraaf kute kontroll ja
kooli juriidiline lõpetamine

hallatava asutuse Tudulinna Kooli tegevus
ümber alljärgnevalt:
1.1. Tudulinna Kooli lasteaia osa liidetakse
Iisaku Lasteaiaga Kurekell 01. septembril

2019.a;
1.1.1. Tudulinna alevikus jätkub laste hoid
ja alushariduse andmine Iisaku Lasteaia

Kurekell koosseisus liitrühmana lasteaiahoones aadressil Kooli tn 3, Tudulinna
alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa.

1.2. TudulinnaKooli põhikooli osa lõpetab
tegevuse 31.08.2019. a;
1.2.1. TudulinnaKooli põhikooli õpilased
jätkavad õpinguid 2019/2020. õppeaastal

Iisaku Gümnaasiumikoosseisus.
2. Alutaguse Vallavalitsuse hallatav asutus Tudulinna Kool lõpetab tegevuse
31.08.2019. a.

3. Määrata ümberkorraldamise tähtajaks
september 2019. a. Ümberkorraldamine toimub ajavahemikul 01. juuli 2019.
01.

a kuni 31. august 2019. a.
4. Alutaguse Vallavalitsusel:
4.1. korraldada vajalikud toimingud, dokumentatsiooni muutmine ja menetlemine;
ja
4.2. teavitada kirjalikult
dusministeeriumi, Tudulinna Kooli ja
vanemaid (s. h eestkostjaid, hooldajaid),

Haridus- Tea-

õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või
linnavalitsusi ning kooli töötajaid ümberkorraldamise otsusest kirjalikku

taasesi-

tamist võimaldavas vormis 01. aprilliks

2019. a.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama või esitada kaebuse
Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja
korras.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

–

•

•

•

Iisaku Gümnaasiumis
õpinguid jätkavate TudulinnaKooli õpilaste võimalused:
kvaliteetne, paindlikja mitmekesiste valikutega kool
rohkem lapsi sotsialiseeru•

–

•

mine

erivajadustega lastele
paremate võimaluste pakkumine (uuel õppeaastal selliseid lapsi Tudulinna Koolis
umbes pooled lastest)
tavalastele rohkem võimalusi (õppetegevuses rohkem
•

•

tegevusi ja kaasatust)

kvalif tseeritud personali
olemasolu
tugipersonali olemasolu
huvihariduse laialdased
võimalused (kunstide kool,
sporditegevused, noortekeskus kõik samas majas )
suuremad võimalus osaleda õppereisides, projektides, programmides
digipädevuse olemasolu
(kaasaegsed digilahendused digikultuur kaasaegses
•

•

•

–

•

•

–

õppeprotsessis)

Tudulinna Kooli lasteaiarühma Iisaku lasteaiaga
liitmise plussid:
kõik töötajad saavad jätkata samasugustel tingimustel oma tööd (ei ole vaja
konkursse, ei ole ohtu koondamisteks, sujuv üleminek)
suurem kollektiiv ja väiksem oht võimalike laste
vähenemisest tingitud
muudatustele
ühised koolitused, üritused
personalile
lastele ühised tegevused (teatrite külastused,
koosõppe päevad, külastused, jne)
vajadusel laste paindlik
üleviimine (kui vajatakse
teist keskkonda, erimeelsused, jne)
personali asendused
tugipersonali sujuvam
kasutus
omavaheline koostöö ja
eelarve planeerimine (Tudulinna osas eraldi, osa teemasid saab planeerida koos)
•

•

•

•

•

1. Korraldada Alutaguse Vallavalitsuse

–

•

•

•

•
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

Jäätmejaama teenus elanikele

Prügi ja aiajäätmete põletamisest
Martin Miller

keskkonnaspetsialist

eel-

Martin Miller

Kehtiva jäätmehoolduseeskirja (kättesaadav valla kodulehel www.alutagusevald.ee) järgi on jäätmete põletamine väljaspool selleks ettenähtud
kohti keelatud. Küttekoldes võib jäätmevaldaja registreerimistõendit või
jäätmeluba omamata põletada ainult enda tegevuse tulemusel tekkinud
immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit ja pappi, mis on

vajalik küttekoldesse tule süütamiseks. Põletatav materjal peab olema kuiv
ega tohi sisaldada muid jäätmeid. Plastikute põletamine kodumajapidamistes on keelatud. Võib tunduda, et ahju võib visata kõike põlevat, sest ahjus

toimuva põlemisprotsessi tagajärjel kaovad mittevajalikud jäätmed ilma
lisakulusid ja probleeme tekitamata siinkohal ei tasuks siiski unustada,
et prügi põletamisel tekkivad ühendid mürgitavad otseselt nii inimeste
tervist kui ka ümbritsevat keskkonda ning rikuvad ajapikku korstna ja küttekolde. Puuküttel ahi, kamin ega pliit ei ole jäätmekonteineri asendajad:
majapidamise kütmiseks tuleb kasutada küttematerjale, mida on lubatud
–

sor-

põletada. Prügi põletamise asemel tuleb see tekkekohal sortida ning
teeritud prügi vastavasse kogumiskasti või -punkti viia. Mõnikord
takse prügipõletamist ka kulude vähendamise viisina ning majapidamisse
tellitakse kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et majapidamises

kasuta-

jäätmeid üldse ei teki. Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei mahu või mida
kuskile panna ei ole, põletatakse küttekoldes. Selline käitumine on vale ja
vastavalt Jäätmehoolduseeskirjale karistatav. Kõige lihtsam viis jäätmetest
vabaneda on prügi sortida (tekkivate segaolmejäätmete üleandmiseks
sõlmida korraldatud jäätmeveo leping ning pakendijäätmed viia pakendikonteinerisse) ning majapidamise kütmiseks kasutada puid või muid
küttematerjale, mida on lubatud põletada. Nii säästame keskkonda ja ka

oma tervist (Keskkonnaministeerium).
Kevade tulekuga algab paljude jaoks ka aiatööde hooaeg ning taaskord
kerkib päevakorda küsimus mida teha aiajäätmetega? Alutaguse
valitsus tuletab siinkohal meelde, et aia-ja haljastusjäätmeid on keelatud
panna segaolmejäätmete konteinerisse. Jäätmehoolduseeskirja kohaselt
tuleb okste ja lehtede põletamisele eelistada kompostimist. Juhul, kui kompostimise võimalused puuduvad, on lubatud kuivade aiajäätmete (okste
ja lehtede) põletamine jäätmevaldaja kinnistul aastaringselt, v.a kui on
–

Valla-

kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival
viisil. Tule tegemise koht peab vastama nõuetele ning üle ühemeetrise

läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri
kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.

Keelatud on kodumajapidamises tekkinud jäätmete (segaolmejäätmed,
pakendijäätmed, ehitus-ja lammutusjäätmed, ohtlikud jäätmed, jne) ning
muude haljastusjäätmete (nt aiast riisutud märjad lehed ja murujäätmed)
lõkkes põletamine. Parimaks lahenduseks on siinkohal eespool nimetatud
haljastusjäätmete kompostimine oma kinnistu piires, millega ei kaasne
transpordikulusid ning mis on hiljem väetisena taaskasutatav.

peavad olema sorteeritud vastavalt
toodud nimekirja alusel. Sorteerimata
jäätmete viimisel prügilasse ei võeta neid

keskkonnaspetsialist

Alutaguse valla elanikel on võimalus kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta
viia Uikala ja alates 29. aprillist 2019 ka
Torma prügilasse.
Uikala prügila on avatud tööpäeviti
07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel
pühadel 9.00–17.00.

tasuta vastu.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja
elektroonikat ära anda ka valla
riumil asuvates ohtlike jäätmete kogumispunktides, kuid juhime tähelepanu
sellele, et kogumispunktide mahutavus on
piiratud ning suured elektroonikajäätmed

territoo-

(nt telekad, külmkapid, pesumasinad jne)

Tasuta võetakse vastu AINULT järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid
(20 01 39); klaas (20 01 02) (NB! siia alla
ei kuulu lehtklaas (aknaklaas)); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil

(20 01 10 (s.h. 20 01 11)); suurjäätmed
(20 03 07), bioloogiliselt mit elagunevaid
aia- ja haljastusjäätmeid (20 02 03 (s.h. 20
02 02)), elektroonikat (20 01 35*) ning
mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmeid
(13 02).
Torma prügila on avatud tööpäeviti
9.00-18.00, laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud.
Tasuta võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber jakartong (20 01 01) liigiti
(paber ja kartong eraldi), plastid (20 01
39), metallid (20 01 40), klaas (20 01 02)
(NB! siia alla ei kuulu lehtklaas (aknaklaas)), biolagunevad
jahaljastujäätmed (20 02 01), bioloogiliselt mit elagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02,
20 02 03), puit (20 01 38), tekstiil (20 01
10, 20 01 11), suurjäätmed (20 03 07),
elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid (08 03
12*), muud mootori-, käigukasti ja määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15 01
10*), õlifltrid (16 01 07*), pliiakud (16

aia-

tuleks pigem viia otse jäätmejaama.
Sellel kevadel ei paigaldata asulatesse
suurjäätmete kogumiseks konteinereid.

Selle asemel, et koguda suurjäätmeid nt
keldrisse ja oodata konteinereid, on kõigil
elanikel võimalus viia aastaringselt jäätmejaamadesse suurjäätmed tasuta. Vähekindlustatud ja eakatel elanikel, kellel on
probleeme suurjäätmete transportimisega
jäätmejaamadesse, tuleb teha kirjalik
dus Alutaguse Vallavalitsusele, milles on
vabas vormis kirjeldatud, miks elanik ei
saa suurjäätmeid ise jäätmejaama viia ning
milliseid suurjäätmeid ja mis koguses ta
sinna viia soovib. Vallavalitsus vaatab
tatudavaldused üle ja otsustab, kas avaldus
rahuldatakse.

aval-

06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed

(20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotoke-

mikaaalid (20 01 17*), lum.lambid (20 01
21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid
(20 01 19*), vana värv, liimid ja vaigud
(20 01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja
20 01 36), sortimata ravimikogused (20
01 98*), patareid ja väikeakud (20 01 33*),
pakendid (15 01).
Jäätmete transport prügilasse tuleb ise
organiseerida ning ära antavad jäätmed

peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete
äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku
staatust tõendada Alutaguse vallakodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega
(prügila töötajale tuleb kontrollimiseks

esitada mõlemad dokumendid). Jäätmeid

töö-

üleandev elanik peab lähtuma prügila
tajate korraldustest. Üleantavad jäätmed

esi-

Eterniidi (17 06 05) ja raamita
aknaklaasi (17 02 02) kogumisnädal
Sel kevadel on perioodil 13.-19. mai
Alutaguse valla elanikel erandkorras
võimalik Uikala ja Torma prügilatesse
tasuta üle anda mõistlikus koguses
kodumajapidamises tekkinud eterniiti
ja raamita aknaklaasi (juhime tähelepanu, et Torma prügila on pühapäeviti
suletud). Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning ära
antavad jäätmed peavad olema liigiti

sorteeritud.

Kulu põletamine võib kaasa tuua surma

Korraldatud jäätmeveost Alutaguse vallas

Hans Karp

Iisaku komandopealik
Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib
omakorda hoonetele või metsa. Kulupõlengute ohvriks langeb peaaegu
iga aasta mõni inimene ja hävineb ohtralt hooneid. Lisaks tuleleviku ohule
metsale või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loo-

mad ja pesitsemist alustanud linnud. Esimene hukkunud kulupõletaja on
sellel aastal juba tõsiasi.
6. aprillil kell 16.19 teatati Häirekeskusele

tulekahjust Võru maakonnas
Võru vallas Kasaritsa külas, kus põles üks hektar kulu ja metsaalust,
kuur ning kelder. Kiirabi toimetas põletushaavadega 71-aastase naiseTartu
Ülikooli Kliinikumi, kus ta suri. Tulekahju tekkis lõkkest.

puu-

Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud

rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid

kulu- ja prahipõlengutele.

Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja

kogu Eesti territooriumil alates 6.
aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud
kohtades. Koduaias sobib ka lahtine metallnõu, kus tuld väga suureks ei aeta.

Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul, kui ka koduaias, tuleb järgida
tuleohutusnõudeid:
lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad
tuulega lennata hoone peale;
alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m
kaugusel;
lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning
muust põlevast materjalist;

Martin Miller
keskkonnaspetsialist

keskkonnaspetsialisti e-posti aadressile

Alates 1.04.2019 veab Iisaku, Illuka ja
Tudulinna piirkonnas segaolmejäätmeid
Ekovir OÜ. Seoses eelnevaga kaotasid
alates 01. aprillist 2019 automaatselt
kehtivuse Iisaku, Illuka ja Tudulinna piirkondades kõigi teiste vedajatega sõlmitud
lepingud. Alajõe piirkonnas veab vana

Jäätmeveo sagedus

martin.miller@alutagusevald.ee.

han-

kelepingu tingimustel segaolmejäätmeid
jätkuvalt Ekovir OÜ ningMäetaguse piir-

konnas Ragn-Sells AS. Mäetaguse piirkonnas kaotavad Ragn-Sells AS-ga sõlmitud
lepingud kehtivuse alates 1. septembrist
2019 ning Alajõe piirkonnas toimub üleminek uue hankelepingu tingimustele
alates 1. aprillist 2022.

•

•

•

•

•

lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;

•

lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul, niiske

ilm oleks soovitatav);

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

•

lõket tuleb valvata ja hoida selle läheduses kustutusvahendid, näiteks
ämber veega, 6 kg tulekustuti;
•

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

•

ning et suits ei häiriks naabreid.

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

Lepingute sõlmimine
Vastavalt Alutaguse valla jäätmehool-

duseeskirjale (Alutaguse Vallavolikogu
25.10.2018 nr 77 § 13 lg 1) moodustab

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.
Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks Jäätmeseaduse § 69 lõike
1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine
või sõlmimata jätmine jäätmevedaja ja
jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitu-

nuks lugemisele.
Elanikud, kes

ei ole eeltäidetud

lepin-

gut postiga või digitaalselt saanud, palume
märgukiri Alutaguse valla

saata kirjalik

toi-

Segaolmejäätmete äravedu peab
muma tiheasustusalalt mite harvemini
kui üks kord 4 nädala jooksul ja hajaasustusalalt mit e harveminikui üks kord 12

nädala j ooksul.Jäätmemahuti tegelik tühjendamissagedus lepitakse kokku jäätmevaldajaga, kuid see ei tohi toimuda harvem
kui eelpool toodud sagedused ete näevad.
Jäätmevedu võib üldjuhul toimuda kõi-

kidel nädalapäevadel ajavahemikul kella

elanik soetada nõuetekohase konteineri
endale sobivast poest. Hinnakirja juures
esitatud ostu- ja müügihinnad on informatiivsed ja ei kohusta elanikke rentima
OÜ Ekoviri poolt pakutavat konteinerit.
Kui elanik otsustab rentida või osta
konteineri OÜ Ekovirilt, siis esimese
kolme kuu jooksul alates piirkonna liitumisest korraldatud jäätmeveoga on konteineri kohaletoomine tasuta. Korraldatud
jäätmeveo lepingu lõppedes on viimase
kolme kuu jooksul renditud konteinerite
äravedu samuti tasuta (äraantav konteiner

peab olema pestud).

7st kuni 23ni.

Ühismahutite kasutamisest

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks

tulebkasutada

nõuetele vastavaid kogumismahuteid,
mis peavad olema kompaktsed, terved
ja korralikult suletavad. Olmejäätmete

kogumiseks võib Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirja järgi kasutada plastist
konteinereid mahuga 80-1100 liitrit ja
metallist konteinereid mahuga

1500-4500

liitrit. Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil
kõva kattega alusel, millele on tagatud

jäätmeveoki ligipääs.
Kui teil puudub hetkel jäätmemahuti

vas-

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et
tavalt jäätmehoolduseeskirjale võivad
Jäätmevaldajad jäätmete kogumiseks
kasutada ühismahuteid, mis teenindavad
küla, mitut kortermaja või naaberkinnistut.
Ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad on
kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama ühte
jäätmevaldajat esindama ühismahuti
tajaid jäätmekäitluslepingu sõlmimiseks.
Lepingus peavad olema f kseeritud kõik
ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad.
Ühismahutina ei ole lubatud kasutada

kasu-

jäätmekoti.

ja te ei tea, millise suurusega mahuti oleks

Ühismahuti kasutamiseks esitavad

kõige sobivam, siis soovitame pidada nõu
OÜ Ekovir klienditeenindusega tel. 33 66

jäätmevaldajad vallavalitsusele ühismahuti

726, e-post: ekovir@ekovir.ee.
Vallavalitsus juhib tähelepanu, et teiste
jäätmevedajatega sõlmitud jäätmekonteinerite rendilepingud ei lõppe automaatselt
jäätmeveo lepingu lõppedes ning soovi
korral on võimalus jätkatakonteineri rentimist teiselt jäätmevedajalt. Samuti võib

kasutamise taotluse.
Iga kortermaja juures peab olema
segaolmejäätmete konteiner või peab
olema sõlmitud kirjalik kokkulepe ühismahuti kasutamiseks. Ühismahuti
tamine on väga hea lahendus küladesse,
kus prügiautol ei ole võimalik iga kinnistu

kasu-

juurde sõita.

APRILL 2019

5

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Liikumissari vahetas suusatamise välja

Võrkpalli rahvaliiga

Foto Natalya Boytsova

Timo Juursalu
Alutaguse valla spordispetsialist

ajaga 23:09, edestades
ühe minuti ja ühe
sekundiga teiseks tulnud
Deniss Košelevi ning ühe
minuti ja viieteistkümne

).

Teiste klasside parimad: T10 Anette
- MarAhu,Virkebau, P10
Rajas,
-

P12

tenT12

13. aprillil toimus Mäetagusel III Kahe Mõisa
jooks, mis oli Alutaguse valla liikumissarja „Liikudes läbi Alutaguse“ avaetapiks. Sari sai ellu kutsutud, et propageerida liikumist kui parimat hea
tervise ravimit. Lisaväärtusena tutvustab see ka
suurt Alutaguse valda meie oma inimestele ning
sekundiga
Allain-Marco
muidugi kõigile külalistele. Kõik kuus osavõistlust on üle valla laiali jaotatud ja sari sisaldab väga Antonit.
eriilmelisi etappe. Saab joosta asfaldil, kruusa- ja
Teiste
metsateedel, rannaliivas ja seda nii laugel kui ka klasside parikünklikul maastikul.
III Kahe Mõisa jooksu põhidistants Pagari
mõisa juurestMäetaguse mõisa juurde on 7 km.
Seda distantsi sai läbida joostes, käies (kepikõnd)
ja ka rat aga. Lisaks olirajal näha ka lapsekäruga
liikujaid. Kokku läbis 7 km distantsi 47 jooksjat,
25 käijat ja 16 rat urit.
Naiste klassis võidutses Aveli Uustalu ajaga
29:45. Teiseks tuli Karmel Virkus ja kolmandaks
Birgit Barbo. Meeste klassi parim oli DmitriAristov

a

esindaj Karel Vähk (10:40

Virkebau,
Andero
-

Herta

Annyka
ja

T14

N55
Priske

-

Galina

Gladõseva.

Kokku läbis
2,7

km distantsi 30

jooksjat
ja
Kõige

2

käijat.

väiksemaid

osalejaid oli meil
27, kes lippakokku

mad: T16 –
Liset Vähk,

sid tühijooksul Mäetaguse mõisapargis.
N35 Ingrid
osaleja,
Ait, M35 Hannes Normak, N45 Kaja jõemets, mis esimese etapi kohta oli täitsa hea tulemus.LooKogenumad
ja meesterahvad jooksid
naisteM45
Vjatšeslav
järgmistel etappidel rohkem liikujaid näha. 2.
Košelev.
etapp
Kõige
sani.
kiiremini läbisdistantsi P14 klassi
toimub 11. mail Tudulinnas jakannab nime
leja Alex Ojava, kelleaeg oli 10:20. Talle järgnesid Hüdroelektrijaama jooks. Soovin kõigile aktiivset

Kõikarvudkokku lüües saame üle 150

-

-

koos

naiskondade ja segavõistkondade (3N+3M) osas.

Alutaguse võistkonnad olid välja pandud segavõistkondade ja naiste arvestuses. Mõlemad võistkonnad
mängisid teises tugevusgrupis.
Naiskond saavutas A-alagrupis kolmanda koha,
võites kolm kohtumist tulemusega 3:0, ühe 3:2 ja
kaotades kaks kohtumist 1:3. Edasipääsuks f naal-

turniirile oli vaja naiskonnal mängida Hiiumaal, kuid
kahjuks sinna nad sõita ei saanud.
Segavõistkond saavutas alagrupis II koha või-

tes kaks kohtumist tulemusega 3:1 ja kolm kohtumist 3:0. Kaotati ainult alagrupi võitjale. Kokku oli
alagruppe neli. Järgmises voorus võideti Aruküla
3:0 ja pääseti kaheksa parema hulka. Seal mängiti

Udraki võistkonnaga, kuid kahjuks jäädi alla mõle-

mas kohtumises. Kodus kaotati tulemusega 2:3,

-

noortega

2,7

-

M55 klassi

Coolbet Rahvaliiga on mõeldud harrastusvõrkpalluritele, kus eraldi peetakse arvestust meeskondade,

km

Rajakülast

võitja Sergey

Mäetaguse

mõi-

osa-

Borisov (10:32)

ja P14

dan

liikumist!

võõrsil aga 0:3.
Sel hooajal Alutaguse võistkondadel pääs f
turniirile ei õnnestunud. Uuel hooajal uue hooga.

naal-

Suusahooaja lõppvõistlus
Pannjärvel toimusid 30.03.2019 Vello Liliumi IV
karikavõistlused, mis olid ühtlasi ka Ida-Virumaa
meistrivõistlused. Mõnusalt kevadisel päeval oli
legendi austama tulnud 69 võistlejat üheteistküm-

Iisaku Gümnaasiumi koolisport
Rutt Rannula

Eesti Koolispordi Liidu (EKSL) Dumle maakondlik rahvastepallivõistlus 16.01.2019 Jõhvis
T 1.-3. klass I koht Anet e Kivimägi, Karolin
Pärnpuu, Iris Ratasepp, Karoli Uustal, Lenna Järve,
Anni Kuuse, Sandriin Voll, Kati Sarapuu
P 1.-3. klass II koht Andri Pae, Marten Nurgamaa, Oliver Maidla, Kaarel Karp, Henri-Mattias Feršel, Markus-Mart i Jakovlev, Kristo Mikk,
Raimo Reiska
Alutaguse noorte mängude suusasprint
24.01.2019 Pannjärvel
P 4.-5.klass 1kmIII koht Laur Palmet 1.48
Alutaguse noorte mängude suusatamine
06.02.2019 Pannjärvel vabatehnika eraldistart
P 4.-5. klass 2km III koht Laur Palmet 7.35
P 8.-9. klass 5km II koht Jan-Marti Jaanipere

17.17
Alutaguse noorte mängude suusatamine

nest klubist.
Klubide arvestuses oli parim RR Suusaklubi, kes
edestas ainult 3 punktiga Alutaguse Suusaklubi.

14.02.2019 Pannjärvel vabatehnika ühisstart
klass 2km III koht Laur Palmet 8.18
P
klass 5km III koht
P
i Jaanipere

4.-5.
8.-9.
18.08

Jan-Mart

6.-9. klasside tüdrukute korvpalliturniir
20.02.2019 Abja Paluojal
Iisaku Gümnaasium I koht Riti Marell Paal,
Sandra Lehtla, Elisaveta Päll, Annika Kaljumäe,
Polina Kiritšenko,

Johanna Karp,

Getli Häidma
EKSL „Tähelepanu, start!“ maakondlikvõistlus
20.03.2019 Iisakus
Kava: 3 teatejooksu ja pesapall Iisaku
sium I koht Andri Pae, Marten Nurgamaa, Oliver
Maidla, Anete Kivimägi, Karoli Uustal, Karolin
Pärnpuu, Lenna Järve, Anni Kuuse, Iris Ratassepp,
Kaarel Karp, Kristo Mikk, Raimo Reiska, Andries
Kivimägi, Kert Kaarlõp, Kermo Tisler, Berit
puu, Anneken Lauren Trofmova, Eveli Toomel,
Kristella Kristjan, Jane Seli, Margareth Pärnpuu,
Karel Pärnpuu, Laur Palmet, Joonas Nurgamaa

Gümnaa-

Pärn-

Sportland 3x3 korvpallisarja finaalturniir

Kolmas oli Äkke Suusaklubi.

27.03.2019 Pärnus
Poisid 7. koht Andries Kivimägi, Laur Palmet,
Karel Pärnpuu, Joonas Nurgamaa
EKSL „Tähelepanu, start!“ poolf naalvõistlused
02.04.2019 Paides
Iisaku Gümnaasiumi võistkond 5. koht Andri
Pae, Marten Nurgamaa, Oliver Maidla, Anet e
mägi, Karoli Uustal, Lenna Järve, Karolin Pärnpuu,
Anni Kuuse, Iris Ratassepp, Kaarel Karp, Kristo
Mikk, Raimo Reiska, Andries Kivimägi, Kert
Kaarlõp, Kermo Tisler, Berit Pärnpuu, Anneken
Laureen Trof mov, Eveli Toomel, Kristella
jan, Margareth Pärnpuu, Laur Palmet, Joonas
Nurgamaa
E K S L „O s av a i m k o r v p a l l u r“ v õ i s t l us
03.04.2019 Jõhvis
Poisid II koht Inos Hinno, Asko Pärnpuu,
Richard Pärnpuu, Reimo Reiska, Arthur Pärnpuu,
Jaagup Altoja, Markus Valdre, Arles Marten Vinni

Vanuseklasside kiiremad:
N10 – Anette Ahu, Alutaguse Suusaklubi/
Alutaguse
M10
Anton Saharov, Äkke Suusaklubi
N12 – Herta Rajas, Alutaguse Suusaklubi/
Alutaguse
M12 – Andero Virkebau, Alutaguse Suusaklubi/Jõhvi Spordikool
N14
Hedvig Altmäe, KF Suusaklubi
N14 – Aleksei Leonov, Äkke Suusaklubi
N50+
Piret Niglas, SK Järve
N16 – Laura Lään, RR Suusaklubi
M16
Mehis Udam, RR Suusaklubi
M50+
Sergey Borisov, Jõhvi
M
– Aron Ott, RR Suusaklubi
M40
Ilmar Udam, RR Suusaklubi
–
Saar, KF Suusaklubi
N
N40
Mariliis Kurs, SK Järve

Kivi-

Krist-

adrenaliin, emotsioonid, sportliku kogemuse

16. märtsil toimusid Kohtla-Järvel 7. Eesti meist-

rivõistlused kyokushin karates, mille peakorraldajaks oli Alutaguse valla spordiklubi ICHIGEKI
eesotsas treener Aleksei Korikoviga.

Meistrivõistlustele kogunes sel aastal 120
sportlast. Eestist osalesid klubid Kohtla-Järvelt,
Sillamäelt, Tamsalust, Narvast ja Alutaguse vallast.
Samuti sõitsid meie võistlustele sportlased Lätist,
Leedust ja Venemaalt.
Iga aastaga muutuvad meie võistlused
vamaks, tulemuslikumaks ja emotsionaalsemaks.
Iga jõukatsumine on sportlase jaoks edasiliikumine, tatamil oma jõu ja võimaluste tunnetamine,

huvita-

omandamine ja uute sõprade leidmine. Mulle
võistluste korraldajana on väga tähtis, et sportlased, olenemata sellest, kust nad on tulnud, saaksid
tutavaks, sõbruneks ja suhtleks ka edaspidi mite
ainult võistlustel, vaid ka väljaspool seda. Loodan,
et see õnnestub.
Alutaguse valla ICHIGEKI sportlaste
tulemused:
1. koht Pavel Šuškevitš (14-aastane), Katriin
–

Ot o

(15-aastane)

2. koht – Gleb Morozenko (6-aastane), Evar
Piirits (15-aastane)
3. koht – Daniil Grabov (7-aastane)
Õnnitlen kõiki sportlasi, kes jõudsidpjedestaalile, järjekordse saavutuse puhul. Minge alati

–

–

–

–

–

Eva-Maria

–

ALUTAGUSE
SPORDIKALENDER

7. Eesti meistrivõistlused kyokushinkai karates
Aleksei Korikov
Spordiklubi ICHIGEKI treener

–

Ida-Viru nädalamäng

24.04.2019 DiscSport.ee
2019 – III etapp / Mäetaguse
•

enda valitud sihi suunas, minge enesekindlalt ja
siis jõuate tippu ja teid märgatakse.
Sport see on eelkõige tervis. Tervis on ka
õnn – see on hädavajalik kõikidele inimestele.
Raske on ete kujutada inimest õnnelikunakui ta
on haige. Kui oled terve, saavutad kõik – nii ütleb
rahvatarkus ja on raske sellega mit e nõustuda.

rahulikult,

–

Erilised tänusõnad abi eest võistluste korraldamiselkuuluvad Alutaguse vallale ning frmadele
ElectroAir ja Kereekspert.
24. märtsil osales Eesti sportlane Aleks
kov Jaapanis Chiba linnas kyokushinkai karate
maailmameistrivõistlustel kategoorias 16-17 aastat
+85 kg. Kategoorias oli kokku 17 sportlast. Pjedestaalile meie sportlane ei jõudnud, kuid saavutas
tubli 8. koha.

Kori-

27.04.2019 EDGL-i Karikasari 2019
professionaalide päev – Mäetaguse etapp
Mäetaguse / Discgolf
•

I

/

28.04.2019 EDGL-i Karikasari 2019 harrastajate
päev I Mäetaguse etapp / Mäetaguse /
•

–

Discgolf
•

I

28.04.2019 Põleva Kivi rattaõhtu – etapp /

Kurtna

30.04.2019 VIII Mäetaguse ujumise
seeriavõistlus 2019 – IV etapp / Mäetaguse
•

01.05.2019 Illuka kergliiklustee avamine / Illuka
/Jooks, kepikõnd
•

Ida-Viru nädalamäng

01.05.2019 DiscSport.ee
2019 – IV etapp / Pannjärve
•

•

/

/

Discgolf

04.05.2019 Iisaku kevadturniir 2019 võrkpallis
Iisaku

04.05.2019 1. Alutaguse kepikõnni-ja
käimismaraton / Pannjärve
•

04.05.2019 E.K.Partner Grupp 5. Põleva Kivi
Rattamaraton - Matkasõit / Kurtna
•

08.05.2019 DiscSport.ee Ida-Viru nädalamäng
2019 – V etapp / Iisaku / Discgolf
•

11.05.2019 E.K.Partner Grupp 5. Põleva Kivi
Rattamaraton / Kurtna
•

Hüdro-

11.05.2019 Liikudes läbi Alutaguse –
elektrijaama jooks /Tudulinna /Jooks, kepikõnd

•

15.05.2019 DiscSport.ee Ida-Viru nädalamäng
2019 – VI etapp / Pannjärve / Discgolf
•

Eesti meistrivõistluste

medalivõitjad meie klubist.

Aleks ja Aleksei Korikov Jaapanis.

SK Ichigeki arhiiv
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Iisaku Kihelkonnamuuseumi
uudised
Iisaku Muuseum on 18. mail
kella 18.00- 23.00 tasuta avatud. Muuseumiöö koondnimetus on sel aastal "Öös on
mustreid". Tutvustame meie piirkonnas elavate erinevate rahvaste rahvariiete mustreid, tikandeid ja esemeid.
Kuulame laule ja tantse, mis on küll erinevad, aga koos
muudavad meie piirkonna värvilisemaks ja rikkamaks.
Mustrid meie ümber ühendavad, seovad ja eristavad
nende loojaid. Muuseumiööl saab kuulda laule ja tantse,
degusteerida huvitavaid toite, osta kaasa küpsetisi. Näha
saab Ukraina Muuseumi eksponaate, õpetatakse huvitavat toitu tegema jne. Kell 18.00 saab näha erinevate
kultuuriseltside tegemisi, toite ja rahvariided. Kell 20.00
algab kontsert.
Oluline lisainfo: Suurematel gruppidel palume eelregistreerida. Sularaha võib kaasa võtta, sest saab osta käsitööd
ja rahvuslikke toite, avatud kohvik. Info jaregistreerimine
info@iisakumuuseum.ee. Ilusa ilmaga muuseumi hoovis.

kohali-

Tulemas on XV Iisaku Külalaat. Esinevad Iisaku
kud taidlejad, päevajuht on Heinar Juuse, peaesineja on
Nedsaja Küla Bänd. Lasteteater Trumm etendus„Kasulik Vares“, miniloomaaed, rohevahetus, palju istikuid
ja tööstuskaupa, laada loterii. Ootame veel kauplejaid
ja neid lahke südamega inimesi, kes laadaloterii jaoks
annetada soovivad. Oodatud on terved puhtad asjad,
mis pole teie majapidamises omale kohta leidnud, aga
arvate, et kedagi nad rõõmustaksid. Tuua võib ka enda
tehtud hoidiseid ja käsitööd. Annetatud esemeid võtavad
vastu Iisaku raamatukogu töökad naised või muuseumi
töötajad.

Kolme valla noorte kohtumine Taivalkoskis

Üksteist aastat pisaraid
Esmakordne „südantlõhestav“
kogemus leidis aset aastal 2009, kui

konkursi

hommi-

PERENAISE ametikohale

rõõmsameelne, hea suhtleja ja arvad, et perenaise
amet võiks olla vahva väljakutse, siis anna oma soovist teada e-

Kui Sa oled

maili aadressile: info@iisakumuuseum.ee.
Töö sisuks on SA Iisaku Kihelkonna Muuseumile kuuluvate
hoonete (Tartu mnt 49 ja Tartu mnt 58) ja õueala hooldustegevus, ruumide väljarentimise

korraldamine, muuseumisise-

se infolehe haldamine (Google Doosis), müügitöö.
Nõudmised:
-

eesti keele valdamine kõnes ja kirjas, võõrkeeleoskusena ve-

ne või inglise keel;
-

arvuti kasutamise oskus:

Tai-

sõprusomavalitsuste
valkoski, Dužniki ja Illuka noortekohtumine oli lõppemas, unetu
esimene

IISAKU KIHELKONNA MUUSEUM kuulutab välja

Word, Excel, Google Drive;

väga hea suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, aus.
-

Perenaine on meie maja üks olulisemaid töötajaid, kelle üle-

sandeks on hoida pilk peal kõigel, kindlustada majas ja hoovis
kord ning puhtus (sh maja ümbruse

lilled, hekk, siseruumide
maitsekas kujundus). Vahel tuleb katta pidulaud või tutvustada

näitusi.
Töö on täistööajaga, töö aeg on reguleeritav.
Konkursil osalemiseks saata CV aadressil
info@iisakumuuseum.ee kuni 01.05.2019 kell 12.00.

lahkumisöö varastesse
kutundidesse jõudnud ning buss
valmis uusi sõpru Illuka kooli eest
koduteele viima. Tol korral ja igal
järgneval on esialgu tundmatute
noorte kohtumine lõppenud
sionaalselt, vennastunult, pisarais,
tõotades igavest sõprust kauge maa
taha.
Millest see? Kas suurest
õnnest, et oled iseennast ületades
julgenud alustada suhtlust võõraga
ja seda veel võõras keeles,
tanud uusi, tundmatuid tegevusi,
kogenud, et erinevate kulutuuritaustadega noortel on sarnased
tunded, emotsioonid, probleemid, saanud teada, et võõras
les on siiskikasulik enne esinemist
asjad läbi proovida või on see lihtsalt ühiselt läbitud teekond, mis
teeb meid kõiki veidi paremateks
inimesteks?
2019. märtsis oli Eesti, Soome,

emot-

katsekee-

Poola noorte sõpruskohtumise
võõrustajaks Taivalkoski vald ning

KULALAAT

5if|oo hel1

*

Alutaguse valla noori osalejaid oli
kaheksa (Annika, Aila, Melani,
Ester, Liseth, Nelly, Kermo ja
Annete). Mõnele hirmutav esmakohtumine lennukiga ja esimene
õhkutõus ning maandumine, mõne
jaoks mõte, et kõik on võõrad ja
mina kõige noorem ning peangi ise

hakkama saama, sihikindel harju-

suus-

tamine, et mäel lumelaua ja
kadega hakkama saada, pöörane
julgus jääauku suplema minna,
valikute tegemine, kas suusatada,
uisutava või räätsadega matkata.

Lumesõjad ja hüpped sügavatesse
tVAHtrUS

T!

-5

%
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müüjatele infOTELEfOn 33 93 006, 56 643 602

muuseumi pääset)

.

Foto Kurtna Noortekeskuse arhiiv

lumehangedesse olid selle aasta
lahutamatu kogemus, sest lund
oli Soomes tõeliselt palju. Hirmutav väljakutse ja samas noore inimese soov muuta kohtumine enda
jaoks tulemuslikuks võrdus sellega,
et tuli ise alustada suhtlust teiste
maade esindajatega, leida ühisosa,
jagada oma keelt ja kultuuri ning
saada omasemaks mõni teadmine
teistest.
Viimase päeva hommikul
ses bussis koduteele asunud, viisid
Eesti noored läbi küsitluse teiste
riikide esindajate seas.

ühi-

1. Mida võtsid laagrist kaasa?
Agata: Õppisin ära mägisuusatamise ning lisaks sellele sain
omale uusi sõpru ning kohtasin
lahedaid uusi inimesi.
Robert: Peale seda laagrit
oskan nüüd suusatada ja kohtasin
palju uusi toredaid inimesi.
Oliver: Õppisin, kuidas saada
uusi sõpru ning uusi sõnu eesti
keeles, näiteks varbad ja sõrmed
ning kuulilennuteetunneliluuk.
Lisaks õppisin tundma iseennast
ja olen tänulik aja eest, mille sain

laagris veeta.
Mercy: Mulle meeldib olla

ava-

tud ja rääkida. Isegi kui sa alguses
natuke kardad või oled vaikne,
proovi lihtsalt rääkida ja sul on
pärast hea meel. Lisaks õppisin,
et ka lumes on võimalik mängida
ja teha põnevaid asju.
Petri

(Soome noortejuht):

Ma

õppisin väga palju uusi asju, nimelt

räägin ma nüüd paremini inglise
keelt ja lisaks kohtasin uusi
daid noori teistest riikidest.

tore-

Krzysztof (Poola noortejuht):
Ma olen osalenud laagris juba
mitmendat korda, aga igal aastal
avastan ja õpin midagi uut. Seekord
õppisin näiteks, kuidas tuua inimesed kokku ning kuidas viia asju läbi
huvitavamalt. Alati ei ole kõige
parem teha pikka esitlust, vaid võib
ka teha selle asemel hoopis lihtsa
mängu. Õppisin ka seda, et mit e
keegi ei ole perfektne. Mõned
minu tiimist vajavad rohkem minu
tuge ja abi ning nii oli ka igal grupil, kus käituti ja suheldi erinevalt.
Noorsootöö on väga kollektiivne
ning tuleb näha asju erinevatest
vaatenurkadest ning olla lahen-

dustes loominguline. Mõned on
häbelikud ja me peamegi laskma
neil olla häbelikud, kuid tasapisi
siiski tegelema nendega, samas
mitte neid liigselt pingestades.
Seda kõike õppisin ma soomlastelt ja eestlastelt. Minu arvates te
eestlased olete väga loomingulised
ja see meeldib mulle väga. Ma ei
märganud seda ainult sel korral,
vaid kõigi nende 8 aasta jooksul,
kui olen laagrist osa võtnud.
2. Mis sulle siin meeldis ja
mis mit e?

Agata: Mulle ei meeldinud
kõndida räätsadega, sest see oli
väga raske. Ei meeldinudka see, et

me ei rääkinud eriti tüdrukutega,
kes olid minuga samas toas, sellest
oli väga kahju. Kõik ülejäänud
meeldis väga. See oli imeline laager.

Robert: Mulle meeldis laager
väga ja kõik, mida me siin tegime.
Leena: Meeldis, et kohtasin
uusi sõpru.
Kaisa: Meeldis, et sain olla
koos uute sõpradega ning proovida
uusi asju.
Anna-Kaisa: Meeldis, et
sain tutvuda paljude imeliste
inimestega.
Perti (Soome noortejuht):
Meeldis, et laager andis mulle väga
palju uusi kogemusi ning inglise
keele praktikat. Mulle meeldib
väga seda tööd teha.

Krzysztof (Poola noortejuht):

Mulle meeldis kogu programm,
sest see oli kompaktne. Meeldis,
et erinevad sportlikud tegevused
liitsid meid, et me saime proovida
erinevaid talispordialasid nagu
näiteks uisutamine, suusatamine
ja räätsadega kõndimine. Mul ei
olnud midagi, mis poleks
nud, vaid pigem ei olnud mõnel
asjal just kõige parem lahendus.
Nimelt majutus ise oli suurepärane ja mõnus, kuid andis noortele
võimaluse ennast teiste eest varjata
eraldatud tubades ning see ei soodustanud suhtlemist. Ka eelmisel
aastal Eestis oli sama süsteem ja
mulle ei meeldinud see lahendus
väga. Ühel aastal Eestis olles
mus majutus kooli klassiruumides,
kus pidi koos olema 8-10 inimest
ning nad kõik pidid omavahel
suhtlema. Selline lahendus meeldis mulle rohkem, sest liitis meid.
3. Miks me vajame selliseid
laagreid?
Agata: Sellised laagrid on väga
kasulikud, sest saame harjutada,
õppida ning praktiseerida oma
inglise keelt.
Oliver: Arvan, et noortele on
see kasulik, sest neil on võimalus
saada uusi sõpru ja veeta nendega
ühiselt aega.
Mercy: Ma tahaksinkindlasti
tulla siia laagrisse uuesti, sest need
laagrid panevad mind ennast
kem usaldama. Lisaks kohtun uute
sõbralike inimestega, kes teevad
mind õnnelikuks.
4. Mida sellised laagrid annavad noortele?

meeldi-

toi-

roh-

Petri (Soome noortejuht):
Sellist tüüpi laagrid on noorte
jaoks tähtsad ning nad saavad
julgemaks oma inglise keele kasutamise osas.

Krzysztof (Poola noortejuht):
Noored vajavad selliseid laagreid,
sest need õpetavad erineva koduse
keelega noortele omavahelist suhtlemist. Lisaks saavad noored uusi
sõpru, arendavad inglise
ja
oma esinemisoskust. Kõigi nende
aastate jooksul olen näinud,
lise muutuse on nooredläbi teinud.
Sellised laagrid muudavad igaveseks, annavad häid kogemusi ja
mälestusi, millest rääkida ja mida
meenutada. Ma tõesti loodan, et
see laager jääb kestma ja et ma näen
teid või teie sõpru järgmisel aastal
Poolas.

keelemil-

Meie enda noored arvavad aga

nii:
see

Annika ja Aila: Mulle meeldis
laager väga, sest sain omale

uusi sõpru ning tegeleda toredate
See oli uskumatu kogemus ja olen õnnelik, et sain sellest
osa. Kõike on tore teha koos sõpradega ja nüüd saame meenutada
neid seiku, mida läbi elasime ja
mida Soomes tegime. Ma loodan,
et järgmisel aastal on mul võimalus minna Poola ja näha kõiki neid
toredaid inimesi ning saada tut
vaks uute inimestega.
Kermo: Mulle meeldis selle
laagri puhul see, et kõik said oma-

asjadega.

a-

vahel läbi. Viimasel õhtul olid

osa-

kohal üllatuskülalised, kes on
lenud varasematel kohtumistel.
Esimese kohtumise noor, tänane
kooliõpetaja javalla esindaja Harri
Karjalainen ja eelmise aasta noored. Üheskoos meenutati koos
Krisi, Harri, Millakui ka Marikaga,
kuidas laagrid alguse said ning
tati hea sõnaga meelde idee algatajat ja tulihingelist toetajat Aimar
Laulikut ning omavalitsusjuhte,
kes uskusid, toetasid ja usaldasid

tule-

noorsootöötajaid.
Siinkohal suur tänu teile Paul,
Tarmo ja Oleg ning uue Alutaguse
valla otsustajad, et võimaldate
ditsioonidel ja tunnetel sündida ja
edasi elada!
Taas uue kogemuse võrra

tra-

rikkam noorsootöötaja
Marika Markus
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Ilmus Enn Selliku elulooraamat
Podolski katsevõistluste jooksu kirjeldab Sellik raamatus nii: „Jäi 600 meetrit.
Ma olin kindel, et võidan. Ja siis tegin
ühe õnnestunud lükke: ma ei läinud
Kirjastus Hea Lugu andis välja Eesti 600 meetrit enne lõppu ete. Teadsin,
et jooksen olümpianormi 13.20 täis.
parima pikamaajooksja Enn Selliku elulooraamatu,Jooksja. Enn Selliku lugu". Kuznetsov punnis mis ta punnis. Ja siis
kirja tema klassivend Allan Aan jaspor- ma andsin viimasel sajal meetril kontdiajakirjanik Tiit Karuks. serdi. Kui sa saad viimasel sajal ära panna
Raamatu esitlus toimus 18. märtsil poolteise sekundiga, avaldab see mõju,
Tallinnas Solarise keskuse Apolloraamaavaldab tohutult muljet. Aeg oli 13.17,2!
tupoes. Seal rääkis
Sellik, etraamatu Täistabamus!“
Lisaks kirjeldab raamat värvikalt Enn
tegemise mõte oli tal juba ammu,kuid
siis ei olnud aeg veelküps.
tundis Selliku lapsepõlve jakooliteed Iisakus,
aga, et õige aeg
teadmised ja jõudmist NSV Liidu koondisesse ja sealt
kogemused edasi anda. edasi maailma staadionidele. Põhjalikult
puhul tuleb jutu NSV Liidu karmist spordiNiijooksukui ka kõige
kõige
Selliku sõnul
tähtsam teha süsteemist, mis hävitas Enn Selliku ja
MaireKasemaa

raamatu toimetaja

Iisakust

pärit

spordisangari

loo

panid

Enn

on

ta

elus

Nüüd

oma

muu

on

seda, mis sulle meeldib. Kui Iisakusavati paljude

1968.

aastal

spordikool, jooksisEnn

Sel-

staadionil üksinda kümmekond ringi
ära ja sai aru, et jooksmine on tema
ala. Ja see viis ta maailma tippu.Enn

lik

just

teiste sportlaste karjääri.
„Lõppkokkuvõt es ongi nii, et kaotusi koguneb alati rohkem kui võite. Ja
lõpuks saad aru, et maailm ongi niimoodi

seatud: tipp on nii terav, et selle vallutavad väga vähesed. Aga mul õnnestus
del: Montrealis 1976 ja Moskvas 1980. maailma absoluutseid tippe ikka mõne
Montrealis pääses ta 5000 meetri jooksu korra ka võita,“ võtab Enn Sellik oma
f naali, kuid jäi üheteistkümnendaks. sportlasetee raamatus kokku.
olümpiamängudel ei õnnestu„Jooksja. Enn Selliku lugu“ on
Kui
üle Eesti. Kõige
raamatupoodides
tõusta,
gil
nud Sellikul medalikohtadele
siis tema Eesti rekordid püsinud 40 soodsama hinnaga raamatu leiad kirjasaastat. 1976. aastal jooksis ta Podolskis tuse Hea Lugu veebilehelt raamat24.ee.
Raamatu väljaandmist on toeta5000 meetrit 13.17,2ga ja 1978. aasta
EMil 10 000 meetrit 27.40,61ga. nud Eesti Kultuurkapital ja Alutaguse

Sellik osaleskahtedel olümpiamängu-

müü-

on

Praha

Vallavalitsus.

ISAKU GÜMNIS

Allan Aan (vasakult), Enn Sellik ja Tiit Karuks raamatu „Jooksja. Enn Selliku
lugu“ esitlusel 18. märtsil Tallinnas Solarise Apollo raamatupoes.
Foto Maire Kasemaa

Skandaalitaride vestlusõhtu „Head tüdrukud
ei tee“ Mäetaguse
rahvamajas
nii

Alutaguse Huvikeskus

Iisaku Gümnaasiumi uudised
Külli Guljavin
Iisaku Gümnaasiumi direktor

Alates märtsi lõpust töötab Iisaku
Gümnaasiumi õppejuhina meie

kooli 14. lennu vilistlane Heddy
Uustal. Tema senine töökogemus
on olnud seotud haridus- ja sotsiaalvaldkonnaga. Heddy on töötanud üldhariduskoolis klassiõpetajana, karjäärinõustajana ja viimased
neli aastat juhtinud

rehabilitatsioonimeeskondade tööd. Soovime

Heddyle edu ja kordaminekuid
uues ametis.

MTÜ VeniVidiVici, kes korraldab

Eesti-siseseid õpilasvahetusi

7. – 12. klasside õpilastele, on
vahendanud sel õppeaastal teiste
koolide õpilaste ühenädalast õpilasvahetust Iisaku Gümnaasiumis juba

seitsmele õpilasele. Kaks nendest
vahetusperioodi
nud oma haridusteed jätkata meie
on pärast

otsusta-

koolis.
Võimalus harjutada kuus korda

Mäeta-

Õpetajad, õpilased, hoolekogu,
vilistlased ja lapsevanemad on viimastel kuudel pidanud mitmeid
ajurünnakuid, et genereerida ideid

kooli tugevamaks muutmiseks.
Et kool oleks atraktiivne nii oma

valla kui kaugematele noortele,
tegeleme nii sisu kui vormi parendamisega. Koostamisel on nime-

mõne huvitava valikaine välja
pakkuda või ka läbi viia, oleme
pakkumistele avatud. Oleme rääkinud sellistest praktilise suunaga
ainetest nagu elu keemia, tulevi-

nädalas korvpalli kogenud treene- kiri võimalikest valikainetest, mille
läbimine annab võimaluse
juhendamisel on sel õppeaastal meie kooli juurde toonud 17 omandada teadmised
õpilast. Vene õppekeelega koolist ja oskused, mis
meile õppima tulnud õpilaste eesti on üheaegselt
keele oskus ei võimaldanud neil nii põnevad kui
kohe kõigest aru saada, kuid ühiste kasulikud. Kui
pingutuste tulemusel tulevad nad keegi valla et eAvatud uste päevad
rite

rek-

kutehnoloogia, autohooldus,
reatsioon jms.
Et lapsevanemad saaksid parema
ülevaate sellest, mida gümnaasiumiastmes õpitakse, ootame teid
avatud uste päevadele 2. ja 3. mail
kogu koolipäeva jooksul.
Ees on eksamipe-

Tulgemeilekülla!

järjestparemini toime.

võtjatest oskab

Iisaku Gümnaasiumis
2. ja 3. mail

riood. Soovime meie
9. ja 12. klassi õpilastele head põrumist ja
tarkuvalikuid edasise
haridustee osas!

Reedel, 29. märtsil, toimus
guse rahvamajas vestlusõhtu, kus
külaliste ette astusid skandaalitar
Anu Saagim, näitleja Liina Pulges
ja lavatäht Kethi Uibomägi vestlussõuga „Head tüdrukud nii ei tee“
Kolm naist kolmest põlvkonnast rääkisid ausalt ja avameelselt oma värvikamatest suhteämbritest ja juhtumistest elus. Ka publikul oli võimalus
kisid

ausalt

ja

avameelselt

oma

vär-

oma küsimusi esitada, mille vastused
kujunesid väga meeleolukaks. Meil
on hea meel, et naisteõhtut külastas
ligi 120 inimest, kellest 98% olid

naised. Seekord oli võimalus kõiki
külalisi üllatadaka rikkalike
kottidega, kuhu olid panustanud
sponsoritena Anne & Stiil, Loodusvägi, Mäetaguse Mõisa Hotell
& Spa, Iluhaldjas, Orifame ja veel
teised koostööpartnerid. Täname
teid! Õhtu oli täis glamuuri ja kauneid naisi, kes täitsid kogu Mäetaguse rahvamaja. Kauaoodatud
daalitaridestkoosnev trio pani rahva
ennastunustavalt naerma ja muutis
õhtu humoorikak s. Lisak s jagati

kinke-

skan-

ilunippe Oriflame SignYourStyle
ilunurgas ja suurepäraseid ning
maitsvaid suupisteid pakkus Kene
cateringi kohvik. Kuna vestlusõhtu
kujunes väga menukaks, siis plaanib

Alutaguse Huvikeskus ka tulevikus
korraldada sarnaseid üritusi.
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ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
р е ш е ни е м № 1 67 о т
28.03.2019 года Алу таг узеское
волостное собрание установило
С во им

детальную планировку недвижимости «Ankru» и прилегающей к ней
территории в деревне Катазе.
Площадь планируемой
тории составляет около 2,3 га, и

терри-

она

охватывает

земельный надел

«Ankr u »(кадастровый признак
12201:001:1152) и частично участок
гос ударственного шосее №13111
«Каукси - Васкнарва». Земельный
надел «Ankru» делится на четырые
участка для жилой застройки, каждая
из которых минимум 3500 м2, и один
для обслуживающей их
ной фирмы, предоставляется право
на строительство жилья или дачи. На
10,43 километре госшоссе №13111

транспорт-

«Каукси Васкнарва» запланировано пересечение дорог и подъезд к
недвижимости «Ankru». Детальной
планировкой вносится предложение
внести изменения в генеральной план
прибрежной зоны Чудского озера на
территории Алайыэской волости в
части преобразования недвижимости
«Ankru» из территории полей и лесов
в участок для жилищного
ства и транспорта.
С детальной планировкой можно
ознакомиться на домашней странице
Алутагузеской волости htp://www.
-

строитель-

alutagusevald.ee/kehtestatud.
Своим решением №165 от 28.03.2019
года А лу таг у з еское в олос т ное

собрание установило детальную
планировку недвижимости «Taavi»

и

прилегающей к ней территории в

деревне Уускюла.
П ло щ а д ь плани ру емо й те р р и то р и и со с тав л яе т о коло 0 , 3 5
га и она охватывает земельный
надел «Taav i» (кадастровый при,

знак

12201:001:0291)

и частично

учас ток гос ударс т венного шоссе
№13111 «Каукси
Васк нарва».
Недвижимость «Taavi» преобразуется в коммерческую территорию
без изменений существующих границ. Планировкой предоставляется
право на строительство двух
ного гостевого здания. Максимальная высота здания составляет 7,5
метра от поверхности земли до
хушки крыши, а площать застройки
до 230 м2. Для реализации права на
ст роительство и преобразования
-

этажвер-

недвижимости «Taav i» в коммерческую территорию на основании
детальной планировки зона запрета
на строительство на Чудском озере
уменьшена до 100 метров, что согласуется с действующим генеральным
планом побережья Чудского озера.
С детальной планировкой можно
ознакомиться на домашней странице

13 письменных заявлений, предложений и замечаний от учреждений и

генераль-

лиц, дополняющих
ный план. Публичное обсуждение
частных

проекта генерального плана Алутагузеской волости и проведения

результатов представления проходило
14 марта 16.30 в Ийзаку в здании
волостной управы, 16 марта в 10.00
в клубе Тудулинна, в 12.00 в пункте
обслуживания Алайыэ, в 14.00 в пункте обслуживания Иллука и в 16.00 в
пункте обслуживания Мяэтагузе, на
которых рассмотрели поступившие
предложения.
С представленными пред
ниями, с позицией Алу таг узеского

стратегической оценки воздействия

волостного управления и протоколами

окружающую среду (KSH).
Названное обсуждение и публичное представление проходило с 4 февраля по 6 марта 2019 года. Поступило

обсуждения можно ознакомиться на
домашней странице Алу таг узеской
волости htp://www.alutagusevald.ee/

Алу тагузеской волости http://www.
alutagusevald.ee/kehtestatud.
Результаты общественного обсуждения и публичного представления

на

-

ложе-

uldplaneering

.

НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ 28 МАРТА РЕШЕНО
Лиа Теэвяли
помощник волостного секретаря
делег ир о в ат ь А лу таг у з еско м у
у правлению задачи,
которые согласно закону об охране
порядка входят в компетенцию
ного самоуправления.
•

волос тному

мест-

•

п р и з нат ь н еде й с тв и тел ьн ы м и

постановления волостных собраний

(постановление №4 Иллукаского
волостного

собрания

и постановле-

ние №2 Тудулиннаского волостного
собрания), которые по своему
•жанию
b nopaAKe потеряли
npHHflTna правовуюсилу
peuieHHH
nepe-

содер-

порядке принятия решений передать в пользование АО «Telia Eesti
AS» помещения площадью 56,9м2 в
здании на территории недвижимости
«Pikk tn 29», находящейся в поселке
Тудулинна, сроком до 1 апреля 2022
года. Аренда за пользование помещения составляет 1,00 €/м2 в месяц
•

в

внести предложение Министерству финансов переименовать
лок Тудулинна в деревню Тудулинна.
Число жителей поселка Тудулинна
имеет тенденцию уменьшения. Перенос в другой именной регистр (из

посе-

•

поселка в

житепроживающим в

деревню)

позволит

лям деревни, как
редконаселенном районе,
ствовать о получении пособий для
создания лучших жилищных усло-

ходатай-

про-

вий семье из государственной
граммы редконаселенной местности,
а также

владельцам жилья

размер земельного

снизить

налога.

пла-

действие детальную
нировку недвижимости «Taav i»
и прилегающей к ней территории
в деревне Уускюла Алу тагузеской
волости и поставить перед волостным управлением задачу внести
изменения в действующий генеральный план прибрежной зоны Чудского озера на территории Алайыэской волости.
•

ввести в

утвердить результаты рассмотрения действу ющего генера льного
плана Алутагузеской волости,
ставить их министру госуправления
и признать недействительным
ние №155 от 27 февраля 2019 года
Алутагузеского волостного собра•

предреше-

ния

«Рассмотрение действующего

генерального плана Алутагузеской
волости»
•

в в ес т и в

дейс тв ие де та л ьн ую

планировку недвижимости «Ankru»
и прилегающей к ней территории в
деревне Катазе Алутагузеской волости и поставить перед волостным
управлением задачу внести изменения в действующий генеральный
план прибрежной зоны Чудского
озера на территории Алайыэской
волости
не приступать к проведению стратегической оценки воздействия на
окружающую среду детальной планировки недвижимости «Silla tee
38» в деревне Ремнику, поскольку
вероятно этой деятельностью не
будет оказано существенного
действия на окружающую среду
•

воз-

Relsiit

Haldus»

ot

18.02

roAa,

2019

удовлетворить возражение «OÜ
Relsiit Haldus» от 18.02 2019 года,
представленное на признание
ствительным решения №134 Алутагузеского волостного собрания от
31.01.2019 года «Предоставление
мнения относительно ходатайства на
разрешение вести добычу полезных
•

недей-

ископаемых на песчаном

«Tudulinna II»

карьере

и относительно

про-

хода-

екта административного акта о
тайстве», поскольку данное решение мало взвешено и недостаточно
обосновано. В решении о споре
названное решение признано недействительным и постановили принять
новое решение относительно выдачи
разрешения на ведение добычи.
Алутагузескому волостному управлению в содружестве с комиссией
волостного собрания по вопросам
окружающей среды вновь приступить к делопроизводству по
трению ходатайства, представленного Департаментом окружающей
среды в письме
от 16.11.2018 года на запрос «OÜ
Relsiit Haldus» о выдаче разрешения

рассмо-

№12-2/18/14952-11

на ведение

добычи полезных иско-

паемых, проекта предварительной
оценки воздействия на среду,
екта рассмотрения распоряжения, и

про-

представить волостному собранию

проект нового решения.
не согласиться с ходатайством о
разрешении на проведение общегеологических исследований в опытном
поле Консу и с проектом решения
Департамента окружающей среды
по следующим причинам: 1) До того
времени, пока полезные ископаемые
песчаного карьера «Паннъярве»
не буду т полнос тью ис черпаны,
нецелесообразно открывать в этом
•

регионе новый карьер, а поэтому
нет необходимости в проведении
общегеологических исследований;
2) недостаточно информации относительно того, какое су ммарное
воздействие на окружающую среду
может оказать новый карьер, для
этого необходимо проведение предварительной оценки воздействия на
окружающую среду; 3) отсутствует
информация о том, учитывается ли
нестабильный уровень воды в озерах
Куртнаской системы и использование имеющихся грунтовых вод, не
окажет ли создание нового карьера
существенного влияния на окружающую среду, для чего необходимо
проведение соответствующего основательного исследования; 4) учитывая, что территория возможного
будущего карьера совпадает в уездном планировании с территорией
региона 2030+ , предназначенный
для создания ценного ландшафта
и зеленой зоны, следует провести
исследования, чтобы оценить сопутствующее созданию карьера
ствие на компоненты ландшафта и
зеленой зоны и выяснить, перевесит
ли получаемая экономическая прибыль необходимость сохранения

воздей-

ландшафта.
•

назначить волостному старейшине

Тауно Выхмару служебный

автомо-

биль «Peugeot 5008» с регистрационным номером 549 MRV. Служебным автомобилем разрешено
пользоваться для частных поездок.

Алутагузескому волостному управлению разрешить взять в лизинг
•

аренду пользования автомобиль
«Volkswagen Tiguan» сроком на 60

в

месяцев с ежемесячной платой за
аренду 371,29 евро (вместе с НСО)
и заключить договор лизинга с АО
«SEB Liising». Волостной старейшина Тауно Выхмар уполномочен
подписать данный договор от имени
Алутагузеской волости.
стать коллективном членом НКО
«Объединение открытых молодеж•

ных центров Эстонии» и завершить
членство в

данном объединении

Ийзакуской и Иллукаской волостей

преобразовать деятельность школы
в Тудулинна, учреждения, подведомственного Алутагузескому
ному управлению, следующим обра•

волост-

зом:

1)

детсадовская часть школы
с 1 сентября 2019 года
объединяется с детсадом «Kurekell»

Тудулинна

(Ий з ак у) . В Тудул ин на ух од з а
детьми и начальное образование
должится в слитной группе в составе
детсада «Kurekell», в здании детсада
по адресу ул. Кооли 3, поселок Тудулинна Алутагузеской волости, уезд
Ида-Вирумаа. 2) Учащиеся
ной школы Тудулинна продолжат
обучение в 2019/2020 учебном году

про-

основ-

в составе

Ийзакуской гимназии. 3)

Подведомственное Алутагузескому
волостному управлению учреждение
школа Тудулинна завершает свою
деятельность 31 августа 2019 года.
Датой преобразования назначено 1
сентября 2019 года, процесс реорганизации будет проходить с 1 июля до
31 августа 2019 года.
утвердить акт от 27.02.2019 года,
составленный ревизионной комис•

сией от носи тельно выпол нения

зарплате волостного
управления, а перед волос т ным
управлением поставлена задача
довать предложениям, приведенным
ревизионной комиссией.
положения о

сле-

приступить к изменению договора
об объединении Алайыэской,
куской, Мяэтагузеской и Тудулин•

Ийза-

наской волостей и

образовать

соот-

ветствующую рабочую группу по
данному делопроизводству в следующем составе: волостной старейшина,
председатель волостного собрания,
помощники волостного старейшины,
п р едсед атели ко м исс и й в оло с т

-

ного собрания. К делопроизводству
можно привлечь руководителей или
специа л ис тов соотве тс тву ющи х
учреждений. Рабочей группе следует
подготовить изменение договора об
объединении в пунктах 6.14, 7.1.1.,
7.4.2, 8.2., 8.4 договора и, в случае
необходимости, и в других пунктах
договора. Рабочей группе текст
вора с изменениями следует представить не позже 15 апреля 2019 года.

дого-

дать согласие (запротоколированную точку зрения волостного
собрания) на проведение в Ах тмеской части города Кохтла-Ярве
дета льной планировки недвижимостей «Ritsika vkt 3» и «Ritsika
raudteeharu» и прилегающих к ним
территорий и начало стратегичской
оценки воздействия на окружающую среду (KSH). При разработке
детальной планировки и проведении
KSH просит взять в расчет следующие предложения Алутаг узеского
волостного собрания: 1) привлечь
•

к разработке детальной планировки
и проведению KSH Алутагузеское
волостное управление, опубликоват ь детал ьну ю пл анировк у д л я
представлений мнений, информировать общественность о публикации
и о важнейших этапах

делопроиз-

водства; 2) известить о делопроизводстве лиц (в т.ч. жителей деревень
Раусвере и Вазавере Алутагузеской
волости), на которых планируемая
деятельность может повлиять, или у
которых может быть обоснованный
интерес к планируемой деятельности и ее воздействие на окружающую среду 3) в связи с нахождением
подъездного пути к заводу на
тории Алутагузеской волости, дать
предварительную оценку организации движения на периоды строительства и использования. В связи с
очевидным увеличением нагрузки на
движение привлечь к делопроизводству дорожный департамент и владельцев недвижимостей в деревне
Раусвере, чьи владения граничат с
подъездной дорогой; 4) дать
ную оценку воздействию на периоды строительства и использования
завода; 5) оценить среди прочего
размер воздействия вне планируемой территории (в т.ч. на
тории Алутаг узеской волости); 6)
исходя из §23 1 Закона о лесе, придать окружающим пл анируему ю
территорию лесам стат ус лесов,
находящихся под природоохраной,

терри-

отдельтерри-

установить планировкой условия

хозяйствования для лесов, находямежду деревней Раусвере и
территорией планировки. Целью

щихся

ставится предотвратить в слу чае
вырубки леса возникновения пространств для ветровых коридоров и
загрязнения воздуха, шума, распространения пыли и запахов в деревни

Раусвере

и

Вазавере Алутагузеской

волости; 7) оценить предполагаемое
воздействие на ландшафт и провести
исследование визуального воздействия. Исключить возникновение
прямой видимости между территорией создаваемого завода и жилыми
домами деревень Алу таг у зеской
волости; 8) оценить предполагаемое воздействие на грунтовые воды
региона; 9) исследовать и оценить
факторы воздействия на здоровье
и благополучие людей, и их распространение (шум, загрязнение воздуха, запах, пыль и т. п.), изыскать
методы исключения и смягчения
негативного воздействия.
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ЯВАМ ПИШУ...
ГОЛОСА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Николай

Павленко

журналист и

переводчик,краевед,

этнограф-любитель

Признаю важность того, что обсуждали и к какомурешению
пришли депутаты волостного собрания. Согласен и с тем,
что с возникающими в нашем хозяйстве отходами нужно
меня
обращаться разумно. Однако чисто
в этом номере особенно заинтересовала короткая информация о том, что волостное отделение Центра управления
государственными лесами приглашает людей к обсуждению
своих рабочих планов («ПЛАНЫ RMK ...»). Могли не
приглашать? Все тонкости законодательства мне не ведомы,
но могли бы, наверное, это же внутреннее дело данного
учреждения.

по-человечески

СЖИГАНИЕ ТРАВЫ МОЖЕТ
ПРИНЕСТИ ТРАГЕДИЮ

Любопытно было бы даже посмотреть своими глазами,
как пройдет эта встрече на пересечении дорог. Не берусь
прогнозировать, насколько массовым будет участие в этом
обсуждении, но даже если участие примет два-три человека, значим сам факт, что людям предоставляется
ность сказать свое слово относительно

Ханс Карп
Начальник спасательной команды
Ийзаку
Часто возгорание сухой травы возникает из-за брошенного на землю окурка,
а огонь в свою очередь может распространиться на лес и близлежащие
дома. Почти каждый год из-за пожара,
вызванного горением травы, страдают
люди и их имущество. Вдобавок к этим
опасностям, гибнут в таком огне мелкие животные и гнездящиеся птицы. К
сожалению, возгорание сухой травы в
этом году привело к гибели человека.
6 апреля в 16.19 на пульт Центр тревоги поступил вызов из выруского уезда
деревни Касаритса, где горел гектар
сухой травы и леса, огонь перекинулся
на деревянный сарай и подвал. Неотложная помощь доставила в

больницу

получившую ожоги 71-летнюю женщину, где она, к сожалению, умерла.
Этот пожар начался из-за оставленного
без присмотра костра.
Важно еще раз напомнить, что что
поджигание прошлогодней травы очень
опасно и запрещено законом по всей
территории Эстонии. Пожароопасное

время

году было объявлено,
начиная с 6 апреля. Начиная с этого
момента, костры можно разводить
только в специально оборудованных для
в этом

этого местах. На своих

приусадебных

участках для этого подходит металлическое ограждение, но стоит обязательно
следить за силой ветра!
Костры: безопасность прежде всего!
Раньше, чем вы решите что-то сжечь

костре, помните о правилах безопасности. До того, как развести костер, следует ознакомиться с правовыми актами
местного самоуправления, в котором
вы живете разведение костров может
быть незаконным или же их разведение
ограниченным.
Костер желательно разводить в
безветренную погоду или же при легком (до 5,4 метров в секунду) ветре.
Следите также за направлением ветра,
чтобы он не усилил пламя до такой стеможет загореться.
пени, когда
в

–

что-то

Важно помнить!

Костер, размером до одного
метра в диаметре нужно располагать
•

по меньше мере в 8 метрах от зданий и
лесного массива, место для него должно
быть тщательно очищено

Костер, превышающий

•

эти

раз-

меры следует разводить по меньшей
мере в 15 метрах от дома и в 20 метрах
от лесного массива.

Если костер превышает три метра

•

(например, на различных публичных
мероприятиях), то в этом случае необ-

разрешение спасательного учреждения.
Ни в коем случае не оставляйте
костер без присмотра, уйти можно
только после того, как он догорит, а
вы зальете его водой или просыплете
ходимо иметь
•

возмож-

конкретного

дела.

Конечно, недочетов в организации нашей жизни еще много,
однако в целом мы живем в условиях демократии, когда
каждому предоставляется возможность выразить свое мнение. И не только в день выборов в местные органы власти,
но и в таком, казалось бы, внутриведомственном деле, как
вырубка леса.
Возможностей у нас, как выясняется при ближайшем
рассмотрении, достаточно. Другое дело, как мы этим пользуемся. После вновь обретенной государственной
симости

незави-

Эстония, образно выражаясь, переживает период

детства-юности. «Повзросление» государства начинается
с того, что начинает взрослеть сознание его граждан.

песком.

В лесах костры можно разводить
только в специально предусмотренных
для этого местах или с разрешения
•

владельца.

Важно проследить, чтобы костер
причиной возгорания сухой

•

не стал

травы. Любое поджигание сухой травы

777 HüJibüWÜ npajgmui
npiwygmoü nyxmi

в Эстонии запрещено!
Костер ни в коем случае нельзя
оставлять без присмотра, и рядом всегда
должны быть первичные средства тушения огнетушитель или ведро воды
Разумеется, нужно иметь в виду,
что вокруг вас живут люди, которым
дым от вашего костра может помешать
•

–

•

28

c 11:00 ao 16:00

anpe/ui

EEPErOBOM
nPOMEHAfl MYCTBE3
ПЛАНЫ RMK относительно организации вырубки
рядом с деревней Ремнику
Койду Симсон

•

начальник лесничества Алутагузе Центра хозяйствования гослесами (RMK)

Планируем в государственном лесу, что
рядом с деревней Ремнику, провести для
обновления леса необходимуювырубку
Участки леса, где RMK планирует свою
деятельность:
Лесничество Пермискюла 41, признак 12201:002:0260
YHacTKH

•

Aeca,

TAe

RMK

nAaHHpyeT

cboio

Лесничество Пермискюла 42, при-

знак 12201:002:0024

Предназначенная для вырубки часть
на прилагаемой схеме затемнена. Желаем
с вами обсудить планы работы.
С удовольствием ознакомимся с
вашими замечаниями и предложениями
относительно ведения работ. Выразить
свое мнение можно отправив письмо на
адрес э-почты koidu.simson@rmk.ee или
позвонив по телефону 5040082.
также
В носим
п р е д ложение

•

•

•

•

•

BxycHbie
MecTHaa

место

пересечения дорог Каукси-Васкнарва и
Ремнику-Агусалу
В 12.00 ознакомим с планом вырубки
в Алайыэском пункте обслуживания
Алутагузеской волости (здание бывшей
волостной управы Алайыэ).
До встречи в лесу!
B

12.00 03HaKOMHM

c nAaHOM

BbipyÖKH

caMbix ueHHbix 6jik>a npunyflCKOM

flon.

будущих работ, чтобы вместе с
рабочими обсудить проведение работ.
В связи с этим ждем вас на обсуждение
11 мая в 10.00 в деревне Ремнику в месте

CKOBopoflbi, H3 KOT6JiKa

llpoflyKTbi ot mgjikmx npoM3BOflMTeneM ripMHyflba
MacTep-KJiaccbi
MHTepecHbie 3aHHTMa flna fleTeü ot My3ea nanaMy3e

KnaflOBaa

заинтересованным люд ям прийти на

c rptuin, co
pbiöa

6mofla npaMo
KonaeHaa

KyxHn!

MHcjjopMaLiMHifJ Peipsimaa maitsed

OpraHM3arop:

HeflOxoflHoe

npeflnpMSTMe

Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ
maitseelamuse.koda@gmail.com

«OÖLpuHHaa KyxHa ripMHyflba»
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ ВЫВОЗЕ
ОТХОДОВ В А ЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
В соответствии с Законом об обра-

дого в ор о в

ор ган и з о в ан но м

с завершением договора о вывозе

щении с от ходами Алу тагузеское

вывозе отходов просим обращаться
к специалисту по вопросам

При желании житель может
продолжить аренду контейнера у
другого возчика отходов, а также

масел для

приобретать отвечающий требова-

чим дням с 9.00 до 18.00, в субботу
с 9.00 до 16.00, в воскресенье и в

кают ядовитые соединения, которые могут отравлять людей, а также

портить со временем печь и трубу.
Ни печь, ни плиту или камин нельзя

волостное

управление организовало

соответствующий конкурс госпоставок, в результате

которого

на период

01.04.2019 – 31.03.2022 фирма «OÜ

Ekov ir »ед инс т венна я, котора я
имеет право вывозить смешанные
отходы в регионах Ийзаку, Иллука
и Тудулинна Алутагузеской волости.
В связи с новым договором с
1 апреля 2019 года автоматически
становятся недействительными все
договора, заключенные со всеми
другими фирмами, вывозившими
бытовые от ходы в зонах Ийзаку,
Иллука и Тудулинна. В зоне Мяэтагузе действие договоров, заключенных с

“Ragn-Sells AS”, заканчивается
сентября 2019 года. В

начиная с 1

зоне Алайыэ переход на условия
нового договора госпоставок будет
осуществляться начиная с 1 апреля
2022 года.

(решение Алутагусобрания №77

от 25.10.2018 года) на административной территории Алутаг узеской
волости образуется единая зона
организованного вывоза от ходов,
подключение к которой носит обязательный характер. В зоне
зованного вывоза отходов владельцы
мусора обязаны сдавать смешанные

органи-

(код

alutagusevald.ee

01)

отходов.

ниям

контейнер

Пред-

в магазине.

организованному вывозу, доставка

дит листовое

дельцем отходов, но это не должно
производиться реже вышеуказанной
частоты. Вывоз отходов, как правило,
во все дни недели осуществляется в
период времени с 7:00 до 23:00.

контейнеров на место производится
бесплатно. В последние три месяца

логически

завершения договора об организо-

01), биологически неразлагающиеся
отходы садоводства и озеленения (20
02 02, 20 02 03), древесина (20 01 38),
текстиль (20 01 10, 20 01 11), крупногабаритные отходы (20 03 07),
электроника (16 02), с/х химикалии
(02 01 08*), печатные краски (08 03
12*), остатки смазочных материалов

вла-

Контейнеры
Для сбора отходов следует исполь-

компактными, целыми и хорошо
закрывающимися. Для сбора бытовы х от ходов согласно
обращения с отходами в

Правилам

Алутагузе-

ской волости можно использовать
пластмассовые

80-1100

контейнеры емко-

металличе-

литров и
ские контейнеры емкостью 15004500 литров. Контейнеры в день их
опустошения должны быть на одном
уровне с машиной перевозчика и на
основании с твердым покрытием, к
стью

ный характер и жители не обязаны

исключи-

арендовать контейнеры
тельно у “OÜ Ekovir”
Если житель решит арендо
вать или купить контейнер у “OÜ
Ekov ir” то первые три месяца,
BaTb

HAH

KynHTb

KOHTeimep

y

“OÜ

-

,

арендован-

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

ванном вывозе

Д ля

населения услуги станции

обращения с отходами
Алутагузеской волости такую услугу
оказывает свалка в Уйкала, а с 29
апреля 2019 еще и свалка в Торма.
Свалка в Уйкала открыта по

рабо-

чим дням с 7.30 до 19.30, в выходные
и в дни государственных праздников
- с 9.00 до 17.00
В 2019 году у жителей Алутагузеской волости имеется возможность

бесплатно сдавать на станцию в

Уйкала ТОЛЬКО следующие отходы,
возникшие в домашнем хозяйстве:
бумага и картон (20 01 01), пласт-

которому обеспечен доступ перевоз-

отходов.
Если в данный момент у вас
отсутствует контейнер и вы не знаете, какой вам подходит, то мы
мендуем вам обратиться за советом
в клиентскую службу “OÜ Ekovir” по

масса

телефону 33 66 726,

38), текстиль (20 01 10 (в т.ч. 20 01
11)), крупногабаритные отходы (20
03 07). Помимо названного можно

подключения владельца отходов к

внимание на

то, что действие заклю-

бесплатно сдавать и биологически

договору об организованном вывозе
отходов.
По всем вопросам заключения

ченных с другими возчиками отходов

неразлагающиеся отходы
ства и озеленения (20 02 03 (в т.ч.
20 02 02)), электронику (20 01 35*),

указан-

Свалка в Торма открыта по рабо-

начиная с момента подключения к

осу-

в

отходов 20 03

соответствии с

(13 02).

ная частота опустошения емкостей
мусора согласуется договором с

Частота вывоза отходов
Вывоз смешанных отходов в густозаселенных поселениях должен
ществляться не реже, чем 1 раз в
течение четырех недель, а в местах
редкого заселения — не реже чем 1
раз в течение 12 недель. Действитель-

условиями,
ными в Правилах. Владелец отходов считается 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 воздействия на факт

отходы

остатки смазочных материалов и
мотора и коробки передач

дни гос ударственных праздников
закрыта.
Бесплатно на станции в Торма
принимаются следующие отходы,
возникшие в домашнем хозяйстве:
бумага и картон (20 01 01) (отдельно
картон и отдельно бумага),
масса (20 01 39), металл (20 01 40),
стекло (20 01 02) (NB! сюда не вхо-

рядом с ценником цены
купли/продажи носят информативставленные

зовать емкости, соответствующие
они должны быть

13 Правил
обращения с отходами в Алу таг у-

зеской волости

окружа-

ющей среды Алутагузеской волости
по адресу э-почты martin.miller@

требованиям —

Заключение договоров
Согласно абзацу 1 §

зеского волостного

об

чика

реко-

э-почта: ekovir@

ekovir.ee.
Волостное управление обращает

договоров об аренде контейнеров не
завершается автоматически вместе

(20

02)
(NB! сюда не входит листовое (оконное) стекло), биологически разлага01

39), стекло (20

01

озе-

ющиеся отходы садоводства и
ленения (20 02 01), предварительно
отсортированная древесина (20 01

садовод-

—

пласт-

(оконное) стекло), био-

разлагающиеся от ходы
садоводства и озеленения (20 02

союз-

синхрони-

готов-

пред-

здеш-

населепрове-

использовать вместо

заменителя

мусорного контейнера. Мусор лучше
всего сортировать и сдавать специалистам. Иногда возникшие отходы
не помещаются в мусорные
неры, и их сжигают. Такое поведение противоречит Правилам и тоже
наказуемо. Сжигая только
щий для это материал, мы бережем
окружающую среду и собственное

контей-

подходя-

здоровье.
С наст упление весны

начина-

ются садово-огородные работы, и
вновь возникает вопрос: что делать
с отходами? Напоминаем, что
вые и отходы от озеленения запрещено помещать в контейнеры для

садо-

смешанных от ходов.

Садово-ого-

для мотора и коробки передач (13 02 08*), опасная упаковка

родные отходы разумно не сжигать,
а компостировать. В случае, если

(15

отсутствуют возможности для ком-

01

постирования, сухие отходы (ветки
и листья) круглогодично можно сжигать на территории их владельца, но
только в безветренную погоду, вне
периода повышенной пожароопасности, и чтобы это не тревожило
соседей. Диамет р очага не
жен быть более метра, а находится
очаг должен в удалении не менее

01 10*), масляные фильтры(16
07*), свинцовые аккумуляторы
(16 06 01*), Ni-cd-аккумуляторы (16
06 02*), кислоты (20 01 04*), щелочи
(20 01 15*), фотохимикаты (20 01
17*), люм. лампы (20 01 21*), ртуть
(20 01 21*), пестициды (20 01 19*),
старая краска, клеи и смолы (20 01
27*), отходы электро- и электронных
устройств (20 01 35* и 20 01 36*),
неотсортированные лекарства (20
01 98*), батарейки и малые
ляторы (20 01 33*), упаковка (15 01).

аккуму-

Транспорт для вывоза предварительно сортированных от ходов
нужно организовывать самим владельцам отходов. При сдаче отходов следует подтвердить и свой
тус жителя Алутагузеской волости
(работникам станции необходимо

ста-

представить и гражданскую карточку жителя волости, и

ИД-карту).

дол-

15 метров от зданий или места для

мате-

открытого хранения горючих
риалов. Другие отходы запрещено
сжигать в кострах.
Об

и с п о ль зова нии

о б щ их

емкостей
Волостное у правление

обращает

то, что согласно Правилам д ля сбора отходов можно
использовать общие емкости, напривнимание на

Этой весной в населенных пун-

мер, в деревне, на несколько квартир
или территорий недвижимости. Вла-

ктах не установлены контейнеры для

дельцы отходов обязаны заключить

сбора габаритных отходов. По-преж-

нему опасные отходы и электронику
можно сдавать на пункты по сбору
опасны х отходов, имеющиеся на
территории волости. Однако следует
обратить внимание на то, что вместимость сборных пунктов ограничена и
крупные отходы (телевизоры,
дильники, стиральные машины и т.п)
следует доставлять непосредственно
на станцию.
Не стоит также далее дожидаться
объезда по сбору отходов, поскольку
у жителей теперь имеется
ность бесплатно и круглогодично
сдавать отходы на станцию. Малообеспеченным и пожилым жителям при возникновении проблем с
транспортировкой крупногабаритных отходов, следует подать соответствующее заявление в Алутагузеское
волостное управление.

возмож-

Учения «Весенний шторм 2019» с 29
17 мая
В учениях примет участие более 9 000
военнослужащих из Эстонии и
нических государств. В течении трех
недель будет проверяться
зация боевых планов, взаимодействие
управления на всех уровнях и
ность подразделений к выполнению
боевых задач.
Участники учений намерены
принять все от них зависящее, чтобы
исключить нанесение ущерба
ней инфраструктуре и не тревожить
повседневную жизнь местного
ния. Предоставляя возможность
дения учения в родных местах, мы тем
самым вносим свой весомый вклад в
дело государственной защиты Эстонии.

поскольку при сжигании возни-

и масел

холо-

апреля по

других отходов. Сжигание пластикатов в домашнем хозяйстве (даже
в печа х и камина х) запрещено,

О сжигании мусора и садовы х

отходов
Согласно Правилам обращения с
отходами (подробно на домашней
странице волости www.alutagusevald.
ee сжигать отходы можно только в
отведенных для этого местах. Без
свидетельства о регистрации и
решения сжигать владельцам можно
только непропитанную и непокрашенную древесину, бумагу и картон
без пленки. Сжигаемый материал
должен быть сухим и не содержать

раз-

соответствующий письменный

дого-

вор и уполномочить для его подписания одного из их числа. В договоре
должны быть указаны все
тели общей емкости. Не разрешается
вместо общей емкости использовать
мешки. Заявку-ходатайство на пользование общей емкостью нужно
подать в волостное у правление.
Рядом с каждым квартирным домом
должен быть контейнер для сбора
отходов или должен быть заключен
письменный договор на использова-

пользова-

ние

общей емкости. Общая емкость

решение для жителей
деревень, где невозможно подъехать
—

отличное

к территории каждой недвижимости.

Неделя по сбору шифера
(17 06 05) и оконного стекла
(17 02 02) без рам

В период с 13 по 19 мая у
жителей Алутагузеской
сти имеется в виде исключения

воло-

возможность бесплатно сдать
на свалки Уйкала и Торма
никшие в домашнем хозяйстве
отходы шифера и оконного
стекла в разумных количествах.
Внимание! В воскресенье свалка
в Торма закрыта. Транспорт для
доставки необходимо
зовывать самим, а сдаваемые
отходы должны быть
ваны по видам.

воз-

органиотсортиро-
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Kaitseliidul algas tegevusrohke aasta
Nagel vanuseklassis kuni 50 aastat I kohale,

Kalvi Kivimäe
KL Alutaguse malevkond
KL Iisaku rühmapealik
Käesolev aasta algas KL Iisaku rühmal tegevusrohkelt. Talispordialadest on kaitseliitlaste hulgas
populaarne laskesuusatamine. Alutaguse malev
viis läbi järjekordse laskesuusatamise võistluse 16.
veebruaril Muri lasketiiru territooriumil.
luste et evalmistamine ja korraldamine lasus KL
Avinurme malevkonnal. Võistlejatel tulikaitseväe
vormis ja kaitseväe suuskadel läbida kolm kahekilomeetrist ringi klassikalises sõiduviisis. Iga ringi
järel tuli tiirus sooritada seitse lasku automaadist
AK-4. Lasti lamades, püsti ja põlvelt laskeasendis
150 m kaugusel oleva märklehe pihta. Iga möödalask võrdus ühe karistusminutiga, mis liideti

Võist-

sõiduajale.
Iisaku rühma esindasid kolm kolmeliikmelist

võistkonda, kuhu kuulusid Ahto Altoja, Robert
Nagel, Andreas Nagel, Kristjan Nurgamaa, Rein
Sabolotni, Kristjan Seli, Lauri Kristjan, Tairo
Taar ja noorkotkas Rain Reino. Kokku osales

koossei-

võistlustel 32 kaitseliitlast. Võistkond
sus Robert Nagel, Rein Sabolotni ja Kristjan
Seli saavutas I koha. Individuaalselt tuli Robert

Detailplaneeringud

Rein

Sabolotni vanuseklassis kuni 40 aastat II kohale.
Võistlusrajad valmistas ete Valeri Malinovski.
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva traditsiooniline
üritus algas lillede panekuga Iisaku kalmistul ja
perekond Lulla mälestuskivi juures Pärnassaares.
Pidulik aastapäeva üritus jätkus Alutaguse vabadusvõitlejate mälestusmärgi juures pärgade panekuga ja aupaukudega vabaduse eest võidelnutele.
09. märtsil toimus KL Alutaguse maleva laskevõistlus Jõhvis. Avinurme malevkonda esindasid
Robert Nagel, Veiko Reino, Rein Sabolotni ja
Valeri Malinovski.
16. märtsil tähistas KL Alutaguse malev oma
aastapäeva. Pidulikul koosviibimisel annetati
Robert Nagelile aktiivse tegevuse eest Kaitseliidu
I klassi teenetemedal.
Järjekordne üritus, kus osalesid ka kaitseliitlased, oli 6. aprillil toimunud MTÜ Iisaku
Laskeklubi laskevõistlus. Harjutuses 20 lasku
sportpüstolist saavutas III koha Iisaku
naasiumi 11. klassi õpilane noorkotkas Hugo
Toss. Ühtlasi täitis ta kaitseliidu II klassi küti
normatiivi. Harjutuses 10 lasku sportpüssist
lamades saavutas III koha Valeri Malinovski.
Rainer Seljamäe Jõhvi malekonnast tuli II kohale

FotoLinda Kivimäe

ja I koha saavutas Kalvi Kivimäe. Harjutuses 30
lasku sportpüssist lamades kuulus III koht Rainer Seljamäele, II koha saavutas Veiko Reino ja
I kohale tuli Kalvi Kivimäe.

Suuremaks militaarürituseks, milleks tuleb

Güm-

kaitseliitlastel valmistuda, on juuni algul toimuv
„Metsavenna Retk 2019“
Pole kahtlustki, et alanud aasta tuleb Kaitseliidus eelmisega sarnaselt väga teguderohke. Kas
ka sama tulemuslik, seda näitab aeg. Varasematele
kogemustele toetudes pole põhjust kaksiti mõelda.
liidus

eelmisegasarnaselt

väga

geenidoonori kogumise projektile
on riik eraldanud vahendid uute

geenidoonorite jätkuvaks

kaasami-

seks 2019. aastal. Käesoleval aastal on võimalik liituda veel 50 000
eestimaalasel.
2018. aasta tulemused näitavad,
et eestimaalaste huvi geenidoonoriks
saamise vastu on väga suur. Üheksa
kuuga liitus Geenivaramugaüle 100
000 uue geenidoonori. Kokku on
praeguseks Geenivaramus üle 150
000 inimese andmed ehk ligi 15%
Eesti täiskasvanud elanikkonnast.
Ida-Virumaal on geenidoonoriks
saamise nõusoleku digitaalselt
jastanud üle 2400 inimese, kuid kõik
ei ole veel jõudnud oma vereproovi
anda. Alutaguse elanikud saavad oma

allkir-

geeniproovi loovutada mugavalt Jõhvis või Tartus neile sobival ajal.
Kõikidele geenidoonoritele on
kavas teha geenianalüüs teisisõnu
saavad nad endale tulevikus
naalsed geenikaardid. Geenikaardi
alusel saab hinnata inimese personaalseid pärilikke haigusriske ja
ravimite sobivust.
Eesti riik on alustanud
töös teadlaste ja meedikutega infotehnoloogiliste lahenduste loomist
eelnevalt mainitud geeniandmete
kättesaadavaks tegemiseks tervise
infosüsteemi kaudu. See annab
tulevikus kõigile geenidoonoritele
võimaluse tutvuda oma personaalsete geneetilisteriskidega ning nende
nõusolekul saavad arstid kasutada
geeniinfot haiguste ennetamiseks
ja raviks.
-

perso-

koos-

INFO
Geenidoonoriks saamiseks on vaja allkirjastada nõusoleku vorm veebilehel geenidoonor.ee või paberil geeniproovide kogumispunktis ning anda vereproov (üks
väike katsuti veeniverd).
Tartus saate oma geeniproovi anda:
Valitud apteekides E-R 16-19, L 11-16 (vt. www.geenidoonor.ee)
Gildi ja Tasku SYNLABis E-R 12-15.30
Teguri 37b SYNLABis E-R 8-13
•Tartu Ülikooli Kliinikumis E-R 8-16
Qvalitas Arstikeskuses E-N 8-16.30, R 8-14
Ida-Virumaal:
Narva ja Jõhvi SYNLABis E-N 11 -15, R 9-12
Jõhvi Qvalitas Arstikeskuses E-N 8-16, R 8-13
Narva Astri Keskuse Apothekas E-R 16-19, L 11 -16
•

•

•

•

MARIA GRYAZNOVA
LEONID BARKOVSKI
UDO KURS

JÜRI MIHHEJENKO
JEVGENI TŠERNOV
AIVO ROOSIMÄGI
KAREEN-OLIVER ALJAND
AIVO JÄÄGER

PILVI PAAVILAINEN
VIIVI

TÕNIS

•

•

Proovi andmine on kõigile tasuta ning eelnevalt aega broneerima ei pea. Võimalusel
tuleks olla 4 tundi söömata. Geenidoonoriks võivad saada kõik eestimaalased, kes
on vähemalt 18 aastat vanad ja kes pole juba varem liitunud Geenivaramuga.Kõrge
vanusega haigused pole takistuseks.
Lisainformatsiooni saate veebilehelt geenidoonor.ee, helistades Geenivaramu infotelefonile 520 6959 tööpäeviti 9-17 või kirjutades info@geenidoonor.ee

süttivad-kustuvad

Kuidas küll
tähed õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed liuglevaspimedas…

Mälestame seltsi auliiget
VIIVI TÕNIS

Südamlik kaastunne
lähedastele
Tudulinna
Laulu-Mängu Selts

Koidu Simson
RMK Alutaguse metskonna
metsaülem
Plaanime Remniku küla lähedal riigimetsas korraldada
metsa uuenemiseks vajalikud
raied.
Metsaosa, kus RMK plaanib tegevusi, asuvad maaüksustel: Permisküla metskond
41 tunnus

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas
28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi
kinnistuja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning
see hõlmab Taavi maaüksust (katastritunnus
12201:001:0291) ja osaliselt riigimaantee
13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.
Taavi kinnistu maakasutuse sihtotstarve
muudetakse ärimaaks, olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Planeeringuga määratakse
ehitusõigus kahekorruselise majutushoone
rajamiseks. Majutushoone maksimaalne kõrgus on kuni 7,5 m maapinnast katuseharjani
ja ehitisealune pindala kuni 230 m². Ehitusõiguse realiseerimiseks ärimaa sihtotstarbega Taavi kinnistul, on detailplaneeringu
alusel vähendatud Peipsi järve ehituskeeluvööndi 100 meetrini. Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamisega muudetakse kehtivat
üldplaneeringut.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab
vuda Alutaguse valla veebilehel http://www.
alutagusevald.ee/kehtestatud.

tut-

•

RMK plaanid Remniku külaga piirneva raie
korraldamiseks
IGOR PUUSEPP

tut-

teguderohke.
Kas

Geenivaramuga saab liituda ka 2019. aastal!
Eestimaalaste suure toetuse tõttu
2018. aastal toimunud 100 000 uue

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas
28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla
Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning
see hõlmab Ankru maaüksust (katastritunnus 12201:001:1152) ja osaliselt riigimaantee
13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.
Detailplaneeringuga jagatakse Ankru
maaüksus neljaks elamumaa krundiks
minimaalse suurusega 3500 m² ja üheks
neid teenindavaks transpordimaa krundiks
ning määratakse ehitusõigus elamute või
suvilate rajamiseks. Riigimaantee nr 13111
Kauksi-Vasknarva km-l 10,43 on planeeritud
ristumine ning juurdepääs Ankru kinnistule.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
muuta kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse
ranna-ala üldplaneeringut Ankru kinnistu
osas põllu-ja metsamajandusmaast elamuja transpordimaaks.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab
vuda Alutaguse valla veebilehel http://www.
alutagusevald.ee/kehtestatud.

12201:002:0260;

Permisküla metskond 42

tunnus

12201:002:0024.

Raieküps

osa on

kujunda-

tud juuresoleval skeemil tumedamalt. Soovime Teiega
tada täpsemalt tööde plaani.
Ootame meelsasti Teie
arvamust tööde korraldamise
kohta. Oma arvamusi võib
saata e-kirjaga aadressile koidu.
simson@rmk.ee või helistades
telefonile 504 0082.
Lisaks teeme ettepaneku
asjas huvitatud inimestele

aru-

tulla metsa kohapeale, et arutada metsameestega tööde
korraldamist.
Selleks ootame Teid
lule 11 mai kell 10.00 Remniku külas Kauksi-Vasknarva
ja Remniku-Agusalu teede
ristumiskohas. Kell 12.00

arute-

tutvustame

raieplaane

Alu-

taguse valla Alajõe teenuskeskuses (endine Alajõe valla

vallamaja).
Kohtumiseni metsas!

Alutaguse Vallavolikogu jättis 28.03.2019
otsusega nr 168 algatamata Remniku küla
Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu eesmärk on Silla tee
38 kinnistu maa sihtotstarbe muutmine
maatulundusmaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone
ehitamiseks.Tuginedes KSH eelhinnangule
ning Keskkonnaameti ja Rahandusministeeriumi seisukohtadele, ei kaasne planeeringuga keskkonnataluvusvõimet ületavat
keskkonnamõju ja KSH läbiviimine ei ole
seetõttu vajalik. Detailplaneeringu algataja
ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu,
detailplaneeringu korraldaja ja koostaja on
Alutaguse Vallavalitsus (Tartu mnt 56, Iisaku
alevik). Detailplaneeringu algatamise ja KSH
algatamata jätmise otsustega saab tutvuda
Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse
valla veebilehel http://delta.andmevara.ee/
alutaguse_vald/dokument/3691041.
Alutaguse valla üldplaneeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemused
Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
eelnõu avalik väljapanek toimus 4. veebruarist
6. märtsini 2019.
Avaliku väljapaneku jooksul laekus
tustelt ja isikutelt 13 kirja arvamuste, ettepanekute ja märkustega üldplaneeringu täiendamiseks. Avaliku väljapaneku tulemuste
avalikud arutelud toimusid 14. märtsil Iisaku
vallamajas kell 16.30 ja 16. märtsil kell 10.00
Tudulinna rahvamajas, kell 12.00 Alajõe
nuskeskuses, kell 14.00 Illuka teenuskeskuses
ja kell 16.00 Mäetaguse teenuskeskuses, kus
vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud
ettepanekud.
Esitatud ettepanekute, Alutaguse Vallavalitsuse seisukohtadega ning avalike
lude protokollidega saab tutvuda Alutaguse
valla veebilehel http://www.alutagusevald.
ee/uldplaneering.

asu-

tee-

arute-
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KULTUURIKALENDER
30. aprillil kell 16 Iisaku raamatukogus
Huvitavate Kohtumiste Klubi.
Külas ettevõtja, harrastuskunstnik ja -luuletaja Annika
Kuzmina.
•

4. mail kell 13 Kurtna seltsimajas
Pensionäride klubi Maarjahein kevadpidu
Esinevad sõbrad Pagarilt, Maarjaheina rahvatantsurühm
ja lauluring. Käsitöönäitus. Info: Valve Kollo 5695 9943.
•

MAIA SAUL

6. mail kell 19 Iisaku rahvamajas
Mänguf lm“ Mehed“
Eneseirooniast pakatav komöödia "Mehed" on välja
kasvanud teatrilavastusest “Mehed”! Kolm sõpra, osades
Tiit Sukk, Margus Prangel ja VeikkoTäär, otsustavad ühel
päeval sõita koos kaugele Harakasaarele, sest Veikkol
vajab seal lahendamist üks probleem. Nii algabki kolme
mehe sekeldusterikas teekond läbi kauni suvise
ne-Eesti. Omamoodi päästemissioonina alanud retkest
saab südamlik seiklus. Pilet 5 € / 4 €.
•

Õnnitleme

sünnipäevalapsi
HELMI ANTSOV
ARMILDA RENNEL
ASTA MURUTALU
MEETA TULP
JUTTA KORTIN
KÄTHE KIVIL

93

Lää-

93

91
90
88
87

10. mail kell 18 Iisaku rahvamajas
Emadepäeva kontsert
•

Esinevad Alutaguse valla lapsed.

ANASTASIYA SPIRIDONOVA
VLADIMIR SATŠUK
HETTI PUUR
FAINA ŠAPOVALOVA
ALLA JOA
VILMA PALMET
MARTA JANIS
VELDA KETS
LEMBIT PÄRN
LIVIA VÄLIMETS
VILMA KADAJA
ANTS PEET
ASTER-VIRVE RÄÄK
MIKHAIL BYCHKOV
JUTA ALT
SERAFIMA MAKSIMOVA
TAMARA JÄRVEOJA

RAISSA REŠETNIKOVA
NINA ZUBEL

AINO MÖLLER
MILITSA REEST
GALINA KALLAST

MUZA KLEMENTJEVA
MAIE REKOR
ALEXANDER

86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
84
84
84
83
83
83
82
81
80
80
80
80
80
80

17. mai kell 18 Kurtna noortekeskuses
Perepäev
Küsi lisainfot oma noorteka noorsootöötajalt! Lisainfo
noorsootöötajatelt, noorsootoo@alutagusevald.eevõi
tel 5559 2522.
•

18. mail kell 11 Kalapüügivõistlus
Kogunemine Soompää kraavi jalgsillal.
•

18. mail kell 13 Mäetaguse rahvamajas
Vene rahvalauluansambli Kalina Krasnaja
15. aastapäevakontsert.
•

19. mail kell 12 Iisaku rahvamajas
Mälumäng
•

23. mail kell 18 Kiikla rahvamajas
Näiteringi Käbid ja Kännud kevadetendusThorbjorn
•

Egneri „Nukatuka metsarahvas“
Nukatuka mets on elamiseks kena koht, aga pisemad
loomad peavad kohalike kiskjate pärast pidevalt valves
olema. Eriti rebasel on laiduväärt komme pista nahka
kõik hiired, kellega ta tee ristub. Aga kui siil tahab pista
pintslisse Morteni vanaema, saab Mortenil mõõt täis.
Ta tahab kehtestada seaduse, et kõik loomad oleksid
sõbrad ja lõpetaks üksteise söömise. Muusikaline kujundaja Krista Kõrvemaa, lavastaja Ruth Linnard.Tasuta.

24. mail kell 19 Iisaku rahvamajas
Iisaku näiteringi esietendus „Püha läte“
Iiri näitekirjaniku John Millington Synge poolt üle saja
aasta tagasi kirja pandud lugu kahest pimedast inimesest, kes ime läbi oma nägemise tagasi saavad. See on
lugu armastusest, uue ja parema õnne otsimisest ja
vana juurde tagasipöördumisest. Pilet 2 €.
•

PONOMAREV

TÕNN LEPIK
KAJA ROOST
SIRJE HALJASMETS
VOLDEMAR LILLBOK

LYA VIRUNURM
VALENTINA FILIPPOVA

75
75
75
75
70
70
70

26. mail kell 10-14 Mäetaguse mõisas
Meie laste minifestival
Moesõu, emade ja laste füsionurk, foorum Ida-Virumaa
emadele, Barefoot jalanõude tutvustus, montessori
kasvatus, mänguteraapia, kandelina sidumine, lasteriiete taaskasutuslaat ja lasteteater. Lisainfo huvikeskus@alutagusevald.ee
•

•

26. mail kell 17 Iisaku laululava ümbruses

Talgud
Kaasa lööma on oodatud kõik huvilised.

RRLektus AS
Mäetaguse pood
pakub suveks tööd

klienditeenindajale

•

29. mail kell 17 Iisaku rahvamajas

Iisaku Kunstide Kooli tantsuklassi hindeetendus.
•

31. mail kell 14-19.30 Mäetaguse rahvamaja, staa-

dion, park

ON REHVIVAHETUSE AEG!

Alutaguse noortepäev
Mängudeala, batuudid, tillujooks, meisterdusnurk.

Peaesineja kell 17 Mäetaguse rahvamajas Karl-Erik
Taukar. Olete oodatud Alutaguse noortepäevale, et

rõõmsalt alustada suve hooaega! Päeva raames toimub

Palume võtta
ühendust
tel 332 2202

lisaks veel teisigi noortele suunatud sündmuseid ja

esinemisi.

ARTSAR AUTO OÜ
»rehvivahetus
»sõidukite hooldus

1845-2019
Siin päiksesäras, kus Tagajõe veed
on maja, kuhu tulles mõnus on meel

ja remont

...

»varuosade müük

31. mail 2019
kell 18.00

Tartu mnt 41a, Iisaku
Alutaguse vald
Tel +372 5650 3379
artsarauto@gmail.com

»kaubaveo- ja

KUULUTUSED

•

puksiiriteenused 24/7

»käivitus abi

Ostan sõiduautosi ja kaubikuid,
võib remonti vajada.

toimub kultuurimajas
kooli

KONTSERT-AKTUS

Tel 5309 2650.

9. juuni kell 10-16

Iisaku XV külalaat

tar-

Suve alguse laat, kust saab osta istikuid, käsitööd,
bekaupu, süüa ja juua. Meelelahutust on mitut sorti.
Avatud muuseumi saalid ja näitused. Loteriis võidab
iga loos. Rohevahetusel on võimalik taimi vahetada.
Head taset näitavad kohalikud taidlejad ja peaesineja
Nedsaja Küla Bänd. Melu juhib Heinar Juuse.
NÄITUSED

Mais Pagari seltsimajas käsitööringi näitus
Mais Kurtna

raamatukogu-seltsimajas

rahvusvahelise

karikatuurivõistluse Juubel-Eesti Vabariik 100 näitus.

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

Näitus avatud koolimajas
pärast aktust

KALLUR-KRAANA TEENUS
liiv, muld, killustik.

1. mai - 31. juuni Iisaku raamatukogu trepigaleriis Antik

Kaevetööd miniekskavaatoriga.
ALUTAGUSE VALLA LEHT
Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus
Tartu mnt 56,41101 Iisaku alevik,
Alutaguse vald,
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385,
toimetus@alutagusevald.ee

Ida-Virumaa

Trükk: TrükikodaTrükis AS, tiraaž: 2000

tel 554 4629 5563 0605
/

1. mai -15. juuli Iisaku raamatukogus näitus„Eesti rahvarõivais nukud“ Heli Männi kogust

TÄNU
Täname tublisid lumelükkajaid!
Meie kodutee Tärivere küla Väljaotsa kinnistule hoiti
kenasti lumevaba. Kordagi ei tekkinud probleeme
töölesõiduga ega ka kojutulekuga.
Suur tänu tubli töö eest!
Jane Jõgimaa

Rannamäe joonistuste näitus „Siberis sündinud kunst“
(pühendatud Antik Rannamäe 85. sünniaastapäevale)

Kultuurikalendris on võimalikud muudatused,
palun jälgige reklaame!
Täpsem info Alutaguse valla kodulehel
www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus 336 6963 / 5885 9979
huvikeskus@alutagusevald.ee

