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Alutaguse valla eakate pidu tõi
pidulised kokku Tudulinna
Evi Porman
Aluaguse Huvikeskus
Kell polnud veel kaksteistki, kui juba vurasid
bussid Tudulinna rahvamaja ette ja nendest
pudenesid välja rõõmsameelsed eakad. Alutaguse vallas on tavaks kujunenud jätkata lii-

tunud väikevaldade eakatele omaste pidupäevade korraldamist. Selleks, et pidu sujuks, tuli
teha rohkelt et evalmistavat tööd ja pühendada
aega. Peopaik Tudulinnas ja kuupäevale vastav peosaali kujundus halloween´i stiilis, sest
oli ju 31. oktoober, peolaua katmine, külaliste
valla erinevatest asukohtadest kokkutoomise

logistika kõik need asjaolud olid korraldajatele väljakutseks. Ja siis veel põhiline mis peole
hoogu annaks ning hoiaks head tuju kogu päeva
vältel ülal.
–

-

Alates kella 16.30 Jäägrimuuseumis f
avatud PÄKAPIKU POSTKONTOR!

Võimalus jõuluvanale kirju kirjutada!
Lisainfo: huvikeskus@alutagusevald.ee
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Meeleoluloojaks oli saate „Prillitoos" austajate lemmik Reet Linna. Tõesti väga hea valik,
sest Reeda lauludkutsusid peolised kohe kiiresti
tantsupõrandale. Laulud tõid enamusele mõtetesse nostalgilisi noorusmälestusi, meenusid
kaunid hetked aegadest, mil lendlesime lausa
liblikatena tantsusaalide põrandatel valssi
des. Tänaseks on see vaid kaunite aegade mäles-

kuivaineid tuvastanud. Saalis oli rõõmu, elevust
ja ühtekuuluvustunnet, mis andis tunnistust, et
eakatele meeldis see pidu väga. Meie Mäetaguse

tus, kuid samas oleme õnnelikud võimaluse eest
kohtuda oma kunagiste sõprade, töökaaslaste
või lihtsalt tuttavatega, kuna elu on viinud
meid enamuses lihtsalt eri kohtadesse elama.
Lõbusaks vahepalaks oli äraarvamismäng, kus
viieteistkümnesse pisikesse kotikesse olid pandud erinevad kuivained, nagu näiteks sool, suhkur, tangud, manna, jahu, pipar ning neid tuli
tuvastada katsumise ja nuusutamise teel. Hiljem
premeeriti viit peolist, kes olid kõige rohkem

meid kohale toonud bussijuhte ja ka kõiki neid,
keda ehk siinkohal nimetada ei oska!
Lõpetuseks lisan kellegi targa inimese
tähelepanekud: TÄNA EI OLE MEIL AEGA,
HOMME OLEME LIIGA VÄSINUD, ÜLEHOMME......POLE ME ENAM SIIN EHK.
ÄR LÜKK INIMESI EEMALE EGA ASJU
EDASI. ELA SIIN, PREGU JA NÜÜD!
Kauneid sügispäevi ja ilusat advendiaja
ootust head teekaaslased!

tantsi-

suhtlusklubi Hõbevalge osalejad tänavad südamest Alutaguse Huvikeskuse juhatajat Kärolini,
tema abilisi ja vallavalitsust. Tänud kõigile neile
inimestele, kes nägid suurt, kuid südamlikku
vaeva meie sügispeo et evalmistamisel! Kiidame

TELE2 KIIRE PÜSIÜHENDUS
TULEB alutaguse valda
Naudi kodus ülikiiret netti

Peagi jõuab Alutaguse valda kõige kaasaegsem valguskaablil põhinev internet Tele2 interneti püsiühendus,
millega saad nautida kuni 1000 Mbit/s kiirusega netti. Vaata piiramatult filme, suhtle lähedaste ja sõpradega
või aja muretult tööasju ülikiire katkematu japiiramatu nett võimaldab teha kõike just nii kiiresti, kui ise
tahad. Lisaks on valguskaabel tulevikukindel: kui internetimahud kasvavad, kasvavad vastavalt ka kiirused.
–

–

vaata lähemalt:
www.tele2.ee/valgus
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Alutaguse Vallavolikogu ootab ettepanekuidAlutaguseval a aukodaniku
nimetuse ja teenetemärkide andmiseks

Alutaguse valla
Alutaguse valla eelarvestrateegia on sisult omavalitsuse
aasta eesmärkidega f

MAJANDUSLIK OLUKORD

dünaamikast lähtuvad seega ka valla jaoks olulised väljakutsed.
Seisuga 08.08.2019 on kogu elanikkond 4 728
inimest, sh vanaduspensionärid 1 233 ja kuni
19-aastased lapsed 788.
Seoses põlevkivienergeetika taandumisega
vähenevad Alutaguse valla põhitegevuse tulud
2020. aastal võrreldes 2019. aasta eeldatava täitmisega 11,5% ehk 1,3 miljonit eurot; võrreldes
2018. aasta tegeliku laekumisega on vähenemine
20% ehk 2,5 miljonit eurot.
Põhitegevuse kulude kokkuhoiu
seks on vajalik valla poolt osutatavate teenuste,
toetuste ja dotatsioonide vähendamine.
Käesolevas eelarvestrateegias ei ole planeeritud uute laenude võtmist ning investeeringuid
aastateks 2022 ja 2023, kuna ressursitasude
noos on suures osas oletuslik ja sõltub põlevkivienergeetika tulevikust.

Alutaguse valla eripäraks on suur territoorium
(1465 km2), hõre asustus, piirnemine Peipsi

PÕHITEGEVUSE PROGNOOS
Põhitegevuse tulude prognoosi eeldused:

nants-

2020.–2023.

Valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Alutaguse vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest füüsilisele isikule, kes oma
tegevusega on oluliseltkaasa aidanud valla arengule
või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud
või elab hetkel Alutaguse vallas ning on saavutanud
tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse
kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel. Aukodaniku nimetust ei anta postuumselt.
Valla aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb
aukodaniku tunnistuse ja aukodaniku märgi (suure
vapimärgi) väljaandmine ja kandmise õigus ning
rahaline preemia.
Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Alutaguse
vallale osutatud väljapaistvate teenete eest, mis on
andnud olulise panuse valla arengule.
Teenetemärgi andmisega kaasneb teenetemärgi
(väikese vapimärgi) kandmise õigus ning rahaline
preemia.

Et epanekuid valla aunimetuste andmiseks võivad

teha üksikisikud, juriidilised isikud, organisatsioonid, seltsid, volikogu ja valitsus. Et epanek peab
olema põhjendatud ja sisaldama:
1) aunimetuse saaja kandidaadi
ja perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg, elukoht,

ees-

tegevusala jne);

2) aunimetuse saaja kandidaadi

teenete loetelu

või panuse kirjeldust;

3) ettepaneku esitaja(te) nimi(nimed) ja

allkiri(allkirjad).

Valla aukodaniku nimetus ja teenetemärk antakse
üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel.
Kirjalikud et epanekud palume saata hiljemalt 10. jaanuariks 2020 e-posti aadressile info@alutagusevald.
ee või posti teel aadressile Alutaguse Vallavalitsus,
Tartu mnt 56, Alutaguse vald 41101 või tuua
guse Vallavalitsusse.

Aluta-

Otsustati kinnitada Alutaguse valla eelarvestrateegia

prognoosid. Alutaguse valla eelarvestrateegia on
sisult omavalitsuse aastate 2020-2023 eesmärkidega
f nantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevus-

kulud, investeeringud jaf nantseerimistegevuse ning
nendest lähtuvad rahavood.
Otsustati kehtestada uus määrus „Sporditegevuse
toetamise kord Alutaguse vallas“. Määrusega kehtestatakse ühtne spordiga seotud toetuste eraldamise
kord. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määrus

•

nr 45 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse
vallas“ tunnistati kehtetuks.

Otsustati kehtestada Alutaguse valla Permisküla

Võitja maaüksuse detailplaneering. Planeeritava ala
pindala on ligikaudu 10,27 ha. Planeeringulahenduse
kohaselt moodustatakse Võitja kinnistu jagamise teel
21 elamumaa krunti, 1 tootmismaa (alajaam), 1 transpordimaa (planeeringualasisene tee) ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, kuhu on planeeritud
elamukrunte teenindav puurkaev, reoveepuhasti ja
tuletõrje veevõtukoht. Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek muuta kehtivat Illuka valla üldplaneeringut Võitja maaüksuse osas maatulundusmaast

elamumaaks.
Otsustati kehtestada Alutaguse valla Pootsiku küla

Törzapi tee detailplaneering. Planeeritava ala suurus on
0,5 ha. Planeeritav tee (ca 1,37 km) algab
Valetu soo põhjaserval asuvalt teelt kinnistul Alajõe
metskond 26 ja lõpeb Alajõe metskond 21 kinnistul
asuval teel. Planeeritav tee asub osaliselt Imatu oja
ehituskeeluvööndis ja sild asub täielikult Imatu oja

ca

ehituskeeluvööndis. Detailplaneeringu koostamisest
ja elluviimisest huvitatud isik on Riigimetsa Majandamise Keskus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
muuta kehtivat Iisaku valla üldplaneeringut Imatu oja

ehituskeeluvööndi osas.
Otsustati anda nõusolek Iisaku alevikus asuva vallale
kuuluva Tartu mnt 38 kinnistu ja eraomandis oleva
•

Tartu mnt 36 kinnistu vaheliste piiride muutmiseks
ja valla omandis oleva kinnistu pindala vähendamiseks ligikaudu 195 m² võrra. Määrati piiride muutmise
tulemusel maakatastris registreeritava Tartu mnt 38

kinnisvara hinnaks 1,00euro/m2
linna

külas

asuv

3-toaline

korter

aadressil

Uus

tn

2-7

Otsustati võõrandada otsustuskorras üürnikule Tudulinna külas asuv 3-toaline korter aadressil Uus tn 2-7

•

4-toaline

hinnaga 574,00 eurot (10 €/m²) ja
korter
hinnaga 721,00 eurot (10 €/m²).
Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud
kulud kannab ostja.

aadressil Uus tn

2-8

–

prog-

ALUTAGUSE VALLAS

järve ja Narva jõega ning suuremate keskuste

puudumine.
Vanuseline struktuur on nii Ida-Viru maakonnas kui ka Alutaguse vallas Eesti keskmisega võrreldes vähem jätkusuutlik – laste ja noorte osakaal
elanikkonnas on keskmisest madalam, eakate oma
kõrgem. See tähendab, et perspektiivis tuleb enam
tähelepanu pöörata teenuste osutamisele eakale
elanikkonnale, samas pole aga oodata nõudluse
suurenemist
ja üldhariduses. Rahvastiku

alus-

tulumaksu laekumisekasv arvestab rahandusministeeriumiprognoositavat palgakasvu
jariigi poolt kohalikule omavalitsusele eraldatava tulumaksu protsenti.
2018. aastal kehtestati Alutaguse valla
maksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast
aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks kehtestati 2,0%
maa maksustamishinnast aastas.
•

•

maa-

Tabel 1. Alutaguse valla
eelarvestrateegia tabel (2018-2023)

•

aastateks 2020–2023, mille koostamise lähtealuseks
on Alutaguse valla arengukava aastateks 2018–2030,
Rahandusministeeriumi andmed ja majandusarengu

•

2018–2030,

saavutami-

Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise
korras Alutaguse valla omandis olev hoonestatud
kinnistu (pindala 2696 m², sihtotstarve ühiskond-

Lia Teeväli
vallasekretäri abi

•

nen-

TOIMEKESKKONNA ÜLEVAADE

Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu
24. oktoobri 2019. a istungil otsustatust

•

prognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,
investeeringud ja fnantseerimistegevuse ning
dest lähtuvad rahavood. Eelarvestrateegia annab
ülevaate Alutaguse valla arvestusüksuse fnantsseisust prognoosib tuleviku rahavoogude kujunemist,
sätestab fnantsdistsipliini tagamise meetmed.
Eelarvestrateegia esitab andmed kohaliku
omavalitsuse fnantsjuhtimise seaduses (KOFS)
nõutud koosseisus ja kujul. Eelarvestrateegia vaadatakse üle iga-aastaselt ja kinnitatakse volikogu
poolt esitamiseks rahandusministeeriumile.Koostamise lähtealuseks on Alutaguse valla arengukava
aastateks
Rahandusministeeriumi
andmed ja majandusarengu prognoosid.

like ehitiste maa 55%, ärimaa 45%) aadressil Kooli
tn 15, Mäetaguse alevik, Ida-Virumaa. Kinnistul asub

Mäetaguse mõisakompleksi kuuluv kahekorruseline
hoone. Kinnistu alghinnaks määrati 18 000,00 eurot.
Enampakkumise nurjumise korral on vallavalitsusel
õigus alghinda alandada kuni 20%.

Otsustati võõrandada Alutaguse valla omandis olev
Jaama külas asuv Veterani AÜ 74 kinnistu (pindala
2415 m², sihtotstarve üldkasutatav maa)
•

otsustus-

korras Aiandusühistule JAAMA VETERAN 100,00 euro
eest. Notariaalse lepingu sõlmimise kulud kannab

ostja.
•

Otsustati osta Alutaguse vallale eraisikute

oman-

dis olevad Tudulinna külas asuvad korterid: Kooli
tn 1 korter nr 1 hinnaga 388,00 eurot ja Kooli tn 1
korter nr 2 hinnaga 395,00 eurot. Korterite ostmine

vallale on põhjendatud, sest Kooli tänav 1 korterelamu on muutunud kasutuskõlbmatuks ja hoone

Kre-

lammutatakse. Kortermaja lammutamiseks läbi
dexi toetusmeetme peab lammutatav hoone olema

munitsipaalomandis. Notariaalse ostu-müügilepingu
sõlmimisega seotud kulud kannab Alutaguse vald.
Otsustati pikendada Osaühinguga Järve Biopuhastus kontsessioonilepingut ühisveevärgist veega
varustamise ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise
teenuse osutamiseks 01. detsembrist 2019. a kuni
•

31. jaanuarini 2020. a. Määrati kontsessioonilepingu

keh-

alusel vee-ettevõtjaks OÜ Järve Biopuhastus ja
testati vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Kuremäe
ja II piirkond, Kurtna ja Vasavere-Rausvere. Vee-ette-

I

võtja tegevuspiirkonnaks loetakse tema valduses või
hallata olevad ühisveevärgisüsteemid, mille kaudu

vee-ettevõtja teostab kinnistute veega varustamist.

Tabel 2. Põhitegevuse tulud
(2018-2023)

Otsustati määrata alates 01. veebruarist 2020. a
vee-ettevõtjaks ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutajaks Alutaguse Haldus OÜ. Vee-ettevõtja
•

tegevuspiirkonnaks kehtestati Iisaku alevik, Jõuga
küla, Sõrumäe küla, Varesmetsa küla ühisveevärgiga

hõlmatud ala, Illuka küla, Ohakvere küla, Edivere küla,
Ongassaare küla, Kuremäe küla, Kurtna küla, Vasavere
küla, Rausvere küla, Mäetaguse alevik, Mäetaguse
küla, Arvila küla, Ratva küla, Kiikla küla, Võhma küla,
Apandiku küla, Võrnu küla, Ereda küla, Võide küla,

Liivakünka küla, Rajaküla, Uhe küla, Väike-Pungerja
küla, Atsalama küla, Kalina küla, Pagari küla,Tarakuse
küla, Jõetaguse küla,Tudulinna küla.
•

Otsustati lõpetada Alutaguse valla omandis olevat

Iisaku alevikus Kraavi tn 8 kinnistut hoonestaja kasuks
koormav hoonestusõigus ja võõrandada kinnistu
vastavalt lepingu tingimustele hoonestajale 100,00

Muud tegevustulud laekumised
kaevandamisõiguse tasudest:
Alutaguse valla territooriumil tegutseb Eneft
Kaevandused AS Estonia kaevandus ja osaliselt
Narva karjäär. Enef t Kaevandused AS-i põlevkivi tootmismahtu mõjutavad põlevkivitarbi–

euro eest. Võõrandamisega seotud kulud jäävad ostja

jad, kelle tootmismahud omakorda sõltuvad

kanda.

erinevatest tegurites, sh CO2 heitmekvoodi
hinnast ja naf a maailmaturuhinnast. 2019.

aasta esimeses pooles püsinud kõrged CO2
kvoodi hinnad on vähendanud põlevkivi tarbimist ning sellega ka Eneft Kaevandused AS

põlevkivi tootmismahte.
Enef t Kaevandused AS loodusressursside
kasutamise prognoosi aastateks
esitanud ei ole. Järgnevate aastate prognoosi aluseks on võetud 2019. aasta II poolaasta esitatud
vähendatud prognoos.

2020–2023
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eelarvestrateegia aastateks 2020–2023
VKG Kaevandused OÜ
laekumised
õiguse tasust ja vee erikasutusest on arvestatud
valt VKG Kaevandused OÜ

kaevandamis-

vasta-

Ressursi nimetus
Põlevkivi

Vee erikasutus

esitatud loodusressursside
kasutamise prognoosile.

VKG Kaevanduses OÜ
Enefit Kaevandused AS
kokku
VKG Kaevanduses OÜ
Enefit Kaevandused AS
kokku

2020.a.
2021.a.
2022.a.
2023.a.
1 284 250 1 284 250 1 284 250 1 284 250
1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 605 000
2 809 250 2 809 250 2 809 250 2 889 250
259 860
328 390
588 250

281 160
359 590
640 750

303 525
356 795
660 320

Tabel 7. Finantseerimistegevus

(2018-2023)

319 500
341 920
661 420

Tulusid kaupade ja teenuste müügist kasvu planeeritud ei ole. Tasandusfond on eelarvestrateegias planeeritud 2% kasvuga. Toetusfondi kasvuks aastas on arvestatud ligikaudu 6% arvesse võt es pedagoogide
töötasu alammäära tõstmist.
Tabel 3. Põhitegevuse kulud (2018-2023)

Tabel 8. Netovõlakoormuse lubatud ja tegelik määr ja omafnantseerimise võimekuse näitaja 2018-2023

Põhitegevuse kulud

on prognoositud järgmistel eeldustel.
Personalikulud suurenevad aastas 3% (arvestades miinimumpalga ning pedagoogide alampalga tõusu).
Rahandusministeeriumi riiklik keskmise palgakasvu prognoos 5%.
Majandamiskuludes 2020. aastal vähenemine 20% ehk ligikaudu 1 miljon eurot, järgnevatel aastatel
kasv 2%.
Antavad toetused tegevuskuludeks ja vee hinna doteerimine – vähenemine 7% ehk 73 000 eurot.
Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, mille väärtus aruandeaasta
lõpu seisuga peab olema null või positiivne. Eelarvestrateegia perioodil põhitegevuse tulud katavad ära
põhitegevuse kulud.

ARVESTUSÜKSUS JA FINANTSDISTSIPLIIN

Alutaguse vallal on kaks sõltuvat üksust – Alutaguse Haldus OÜ ja SA Iisaku Kihelkonna

Muuseum

Tabel 9. Sõltuvate üksuste ja sõltuvate üksuste konsolideeritud põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus

INVESTEERIMIS- JA FINANTSEERIMISTEGEVUS
Tabel 5. Investeerimistegevus (2018-2023)

Vallavara müügist ei ole tulusid ete nähtud. Võimalikku vallavara müüki käsitletakse erakorralise tuluna
ning võetakse kasutusse tekkimise järgselt läbi eelarve.
Tabel 6. Investeerimistegevuse objektid aastatel 2020
INVESTEERINGUD NIMELISELT

2020

–

2021

eelarve

2021

eelarve

294 820

193 877

235 850

174 397

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

58 970

19 480

Narva jõerandumisala välja arendamine(Kuningakülaslipp)

67 280

0

sh toetuste arvelt (Local Fire)

43 100

Vasknarva sadama ehitus
sh toetuste arvelt (Common

Peipsi)

sh muudevahendite arvelt ( omaosalus)

24 180
280 000

sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)

280 000

sh muudevahendite arvelt ( omaosalus)

0

0

Kauksi rannapromenaadi välja ehitamine (rannahoone)

990 000

345 740

sh toetuste arvelt (EAS)

900 000

314 310

90 000

31 430

Kuremäe reoveepumpla koos seadmetega

252 330

0

sh toetuste arvelt ( EST/RUS)

180 000

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

72 330

Alajõe mänguväljaku täiendamine

47

sh toetuste arvelt (Peipsiveere programm)

32 000

660

sh muudevahendite arvelt (omaosalus)

15 660

Vasknarva puhkekoha rajamine

60 000

sh toetuste arvelt (Leader)

30 000

sh muudevahendite arvelt (omaosalus)

30 000

Illuka kooli hoonetevahelise optika ehitus

30 000

sh toetuste arvelt

sh muudevahendite arvelt (omaosalus)
Iisaku Gümnaasiumi lõunapoolse parkla laiendus
sh toetuste arvelt
sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

Kuremäe ja Kurtna tänavavalgustuse uuendamine
sh toetuste arvelt
sh muudevahendite arvelt ( omaosalus)
KOKKU

sh toetuste arvelt

sh nõuete ja kohustuste muutus SA Illuka Arengufond

Investeeringud põhivara

sihtf nantseerimisena

0

518 040

sh toetuste arvelt (KIK või SA
Illuka Arengufond)

310 830

(omaosalus)

reoveekanalisat-

Pagari asula
sioon koos puhastusseadmega
sh toetuste arvelt (KIK või SA

Mäetaguse Arengufond)

sh muude vahendite arvelt
(omaosalus)
Vee ja kanalisatsioonivõrgu
renoveerimine Tudulinna
asulas

sh toetuste arvelt

0

sh muude vahendite arvelt
(omaosalus)
KOKKU

0

207 210
522 110

313 260

208 850
424 300

424 300
1 464 450

sh toetuste arvelt

313 260
310 830

sh muude vahendite arvelt
(omaosalus)

Tabel 10. Alutaguse valla arvestusüksuse eelarvestrateegia koond

0

sh Nõuete muutus SA Illuka

Arengufond
0

2020 eelarve

Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine

sh muude vahendite arvelt

Illuka Kooli spordihoone välisfassaad ja trepid

sh muudevahendite arvelt (omaosalus)

ALUTAGUSE HALDUSE POOLT
TEOSTATAVAD INVESTEERINGUD

840 360

0

30 000
6 900

0

vuse kulude

0
6 900

12 000

Finantseerimistehingud on eelarve
põhitegevuse tulude ja põhitege-

0

0
12 000
2 040 990

539 617

1 420 950

488 707

280 000

0

vahekatmiseks teostatavad fnantstehingud (laenude
võtmised jms). Finantseerimistegevuse rahavoogudes käsitletakse
tulenevaltKOFS-i regulatsioonist
järgmisi elemente:
1) laenude võtmine;

2) võetud laenude
tagasimaksmine.

Kokkuvõt es peab Alutaguse vald strateegiaperioodil kinni omavalitsustele riigi poolt kehtestatud
fnantsdistsipliini tagamise meetmetest kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse
üksuse arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast.
Alutaguse valla eelarve on tundlik väliskeskkonnast tulenevatelemuutustele – eelarvetulude võimalikule vähenemisele on tarvilik reageerida põhitegevuse kulude jätkuvakokkuhoiu ja planeeritud
investeeringutest loobumisega.
–
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Korvpallikoolile on vundament valatud
Reinar Halliku Korvpallikoolil sai hiljuti täis teine tegutsemisaasta ning täna
võib kindlalt öelda, et ajame õiget asja,
kuna saalid on lapsi täis ning õpilased
arenevad kiiresti.

Möödunud suvel külastasime

ja Piirivalveameti KuningaPolitseiküla kordonit, toimuskolm viiepäevast
laagrit Jõhvis, Vokas ja Iisakus, kus lisaks
erinevatele välistreeneritelekäisid külas

ka Gerd Kanter, Ott Lepland ja Juss

Haasma.
Suureks tunnustuseks meie tegemistele oli president Kersti Kaljulaidi
külaskäik oktoobri keskel. President kiitis meid kõiki hea töö eest ning oli eriti
tänulik meie vallale korvpalliakadeemia
käivitamise eest Iisaku Gümnaasiumis.
Presidendi sõnul on Reinar Halliku
Korvpalliakadeemia heaks näiteks, kus
spordi ja õppetöö kaudu on võimalik
eestlaste ja venelaste valutu lõimumine.
Võrreldes eelmise õppeaastaga toimuvad tänavu alates viiendast klassist
treeningud iga päev esmaspäevast reedeni ning tihtipeale on nädalavahetustel

võistlused. Noorematele lastele korraldame treeninguid kaks või kolm korda

treeningutel palju ning huvi meie tege-

nädalas.

mite ainult heade korvpallurite kasvatamist, vaid ka seda, et lapsed liiguksid
ja oleksid terved ning jääksid rohkem
eemale tänapäeva moodsatest ahvatlustest, mis suruvad neid istuma telefonide
ja arvutite taha.
Meie klubi eestvedamisel on lisaks
korvpallile Iisaku Gümnaasiumiskäivi-

miste vastu on suur. Oluliseks peame

hästi tehniline spordikus
heade
tulemuste
saavutamiseks
ala,
on oluline maast madalast selgeks saada
korralik tehnika. Korvpallivõistkonnad
saavutavad häid tulemusi vaid siis, kui
mängijad on omandanud algtõed alates
põrgatamisest ja söötmisest kuni män-

Korvpall

on

gulugemiseni välja. Vähetähtis pole ka

tunud ka tüdrukute võrkpallitrenn, kus
on huvilisi meeldivalt palju.

mängijate üldfüüsiline ettevalmistus,
mille arendamine käib lisaks spordisaalile staadionil ja maastikul.
Selleks, et treeningud oleksid huvitavad ja mitmekülgsed, kasutame mitmete
treenerite abi. Täna viivad meil
guid läbi Reinar Hallik (Tallinn), Jaanus Liivak (Tartu), Andrus Lehismets
(Toila), Kalju Pluutus (Narva) ja Petar

Oleme rahul klubi praeguse arenguga ning täna võib väita, et korvpallikoolile on vundament valatud. Soovime

edasi areneda kõigi vallakodanike kaas-

treenin-

Seslija (Serbia). Treeningud toimuvad
Iisakus, Mäetagusel ja Jõhvis. Eesti

meistrivõistlustel osaleme sellel hooajal
kuue võistkonnaga.
Läbi erinevate rahastusprogrammide

ostmiseks kui ka treeningtööks vajalike
väikevahendite soetamiseks. Lastel on
korralikud võistlusvormid, meil on
nevas suuruses korvpallitagavara ning

oleme saanud toetust nii viskemasina

hulgaliselt muid treeningvahendeid.

eri-

Juubeliaastapuhul andsime Alutaguse Vallavalitsuse jaKOPi

toel välja oma kooli almanahhi. Kuna igale vallakodnikule
almanahhi ei jätku, avaldame valiku kaastöödest Alutaguse
valla lehes.Käesolevas numbris saab lugeda meie kunstiõpetaja
mõteid ja mälestusi. Kaja on meie kõige staažikam õpetaja
ta tähistab koos kunstide kooliga tänavu oma 30. tööjuubelit.
Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor

võimaldaks Jõhvis Tallinna rongile ja õhtul
rongi pealt koju tagasi jõuda. Bussipeatustes
tuntakse puudust pinkidest ja katusealustest. Ranna ääres vajatakse suvel parkimisvõimalusi. Soovitakse hooldatud külaplatse,

Pille Nagel

„Act Local“ projekti Iisaku piirkonna
kontaktisik

-

Kolmkümmend aastat

kunstiõpetajana

Maikuus 2019 sai alguse piiriülese koostöö
projekt, milles osalevad Eestist Setomaa ja
Alutaguse ning Lätist Ape ja Engure vallad.
Projekti eesmärk on luua parem juurdepääs
kohalikele tööturgudele ja pakkuda uusi töövõimalusi maapiirkondades elavatele inimestele. Projekti toel on võimalus kujundada välja

kogukondlikke teenuseid.
Alutaguse vallast osalevad Act Local
jektis viis piirkonda: Kiikla, Alajõe, Tudulinna,
Iisaku ja Illuka. Augustis oli kõigil soovijail
võimalus oma ideid välja pakkuda, täites sotsiaalmeedias levitatud ankeeti. Septembris

pro-

Kaja Tina

Iisaku Kunstide Kooli kunstiõpetaja
Meie kool asutati 1989. aastal. Kui mind kohe alguses siia
tööle kutsuti, olin väga õnnelik ja põnevil, kuigi tunni läbiviimiseks ei olnud tollal saada ei värve ega paberit.
tel õpilastel on meeles tapeedile joonistamine ja valge guaši
asendamine hambapastaga. Samas muutis kõik see meid
kokkuhoidlikuks ja leidlikuks. Õppisime tegema eimillestki
midagi ja pole seda oskust ka nüüd unustanud.
Tänaseni tulen hommikuti tööle rõõmsal meelel, mit e
kunagi tüdimusega. Ees ootab huvitav ja tore päev, mille
sisse mahuvad ka kohtumised ja jutuajamised kolleegidega.
Õpetajate toas joodud kohv ja üksteise kostitamine on meie

Esimes-

tööpäevale meeldiv algus. Kohv maitseb koos olles hoopis
paremini, mured saavad kurdetud ja rõõmud jagatud.
Päeva jätkudes tulevad tundi õpilased. Koos vaatame,
mis on pooleli ja tahab lõpetamist või asume uue töö kallale. Enamasti on õpetajal ülesanne välja mõeldud, kuid
juhtub ka, et lastel on hoopis omi ideid pakkuda. Koos
otsustame, mis toimuma hakkab. Tuleb et e tüdimust, kui
töö on pikalt juba käsil olnud. Juhtub, et on vaja aidata leida
head lahendust, juhtida tähelepanu kohtadele, mis vajaksid
veel pisut täiendamist, samal ajal ikka seletades, milleks see
vajalik võiks olla. Juhtub sedagi, et töö ebaõnnestub või
kaob jätkamiseks huvi ja jaks ning alustatu jääbki pooleli.
Aga kõige rohkem juhtub seda, et kõik tuleb hästi välja.
isegi paremini ja huvitavamalt kui ma eeldada oskasin.
Saame koos rõõmustada. Kevadnäituse jaoks töid valides
ja neid raamides tõden ikka ja jälle, et õppeaasta on korda
läinud. Lapsed on palju õppinud ja mina koos nendega.
Otsime endiselt vastust küsimusele, kas kunst on mäng või
looming. Küllap leidub selles mõlemat. Tänapäeva kunst ei
tunne piire japiire ei saa seada ka laste loovusele.
Olen rõõmus, kui mõni õpilane avaldab soovi kunsti
õppimist jätkata.Jälgin ikka vargsi, kuidas neil Tartu Kõrgemas Kunstikoolis või Eesti Kunstiakadeemias läheb ja kuhu
elutee neid edasi viib. Usun raudkindlalt, et loominguga
tegelemine teeb meist paremad inimesed ja aitab ükskõik

millises eluvaldkonnas hästi hakkama saada.

ühendust aadressil: info@rhkk.ee.

„Act Local“ projekt

Iisaku Kunstide Kooli 30. aastapäev

Või

Lisaks oleme soetanud taastumiseks ja
vigastuste raviks mõeldud tehnikat.
Tuleb nõustuda viimasel ajal palju
kuuldud väitega, et Alutaguse vallas
on korvpallibuum. Tõesti, lapsi käib

abil ning loomulikult täname Alutaguse
Vallavalitsust rahalise toetuse eest. Et evõtetest on meid abistanud Expertline,
Vikingmodum, Katevara, Mimino ja
Autoesindus. Suur tänu!
Kõigil korvpallihuvilistel on võimalik
liituda Reinar Halliku Korvpallikooliga
ja osaleda treeningutel, mida viivad läbi
oma ala professionaalid. Võtke julgelt

toimunudrahvakoosolekul otsustasid

kokku-

tulnud, et Iisaku piirkonnas lükatakse projekti
toelkäima kogukonna galerii-kohvik. Kohvikut hakkab eestvedama Iisaku Kihelkonna
Muuseum. Kuna ma ise olen Iisaku piirkonna
kontaktisik, siis annan väikese ülevaate sellest,
mida ankeedi täitjate poolt Iisaku piirkonnas
veel välja pakuti. Võib-olla nopib keegi midagi
üles ja teeb teoks või leiab omavalitsus võimaluse midagi väljapakutust ellu viia.

küla-

Vastajad arvasid, et meie piirkonna
lised võiksid igatseda järgmist: põnevaid ja
aktiivseid tegevusi, giiditeenust, ekskursioone,
matku, rannas WCd ja parkimiskohti, veeatraktsioone, rannamajakesi, ööbimisvõimalusi,
head ühistransporti, värsket ja paikapidavat
infot ettevõtete ja asutuste kodulehtedel,
infotahvleidkohaliku ajaloo jakultuuri kohta,
siitkandist pärit tublide inimeste tutvustamist,

puhkealasid ja külapoode.
Kogukond aga tunneb vastajate arvates
puudust paremast bussiühendusest valla
piirkondade vahel, transpordi korraldamisest
trennidesse ja huvikooli, paremast bussiühendusest Tartuga. Unistatakse, et bussitransport

kogukonnapeenraid, välijõusaale, palliplatse,
erinevas suuruses rampe. Leitakse, et mänguväljakuid tuleks uuendada ja korrastada.
Vajatakse lastehoidu paariks tunniks päevas,
kosmeetikut, massaaži, loomaarsti. Tuntakse
puudust prügisorteerimiskonteineritest, sagedasemast lumekoristusest, teeäärsete niitmisest ja heast internetist. Nimetati eakatele
sooja toidu koju kätteviimist, eakate päevakeskuse tegevuse mitmekesistamist ning
võimlemist vanuritele.

Vastajate poolt välja pakutud ideed selle
kohta, millist teenust või toodet võiks kogukond tulevikus ise pakkuda, olid järgmised:
miniloomaedvõi näidistalu, kus oleks võimalik ka traditsioonilisi talutöid teha, beebikool,
kogukonnaköök, puutöökoja arendus, hooldekodus vanurite aja sisustamine, rahvaspordiüritustekorraldamine vanuritele ja lastele,
paintball vanas kuivatis, ateljeeruumid noortele
kunstnikele, rahvatantsu- ja muusikaprojektid, kaine rooli teenus reede- jalaupäevaöösiti,
aktiivse puhkuse paket koostöös erinevate
kohalike teenusepakkujatega, talgupäevad, kus
tegeletaks heakorra ja haljastusega, istutataks
vähenõudlikke taluaia lilli kaasates inimesi,
kes oskavad kujundada nendest ühtses stiilis
peenraid ja klumpe. Bussipeatused võiksid olla
ühtses stiilis – Mäetaguse kandis on lihtsad
betoonelemendidrahvusliku dekooriga, millest võiks eeskuju võt a.
Et projektis osalevate valdade kogukonnateenused tuult tiibadesse saaksid, toimus 10.–
12. oktoobril piirkondade esindajatele õppereis,
kus tutvuti kogukonnateenuste edulugudega.
Saime kohtuda paljude aktiivsete MTÜdega,
kelle tegevusest eeskuju võta ja miks mit e ka
meie kandis samalaadseid teenuseid luua.

Swedbanki vabatahtlikud
tööl Alutagusel
Kairi Soomer
abivallavanem

Kohtusime MTÜ Maana esindajaga Võru
vallas. MTÜ eesmärk on aidata inimestel oma
igapäevaelu tööde ja tegemistega paremini
toime tulla ning neile selles igakülgset abi
pakkuda. Pakutakse mitmesuguseid majapidamises vajaminevaid teenuseid küt epuude tegemist, muru niitmist, torutöid,
pesu pesemist, remonditöid jmt. Kui MTÜ
2013. aastal alustas, tellisid teenust pigem
need, kes ise nimetatud töödega toime ei tulnud. Nüüd on aga päris palju suvilaomanikest
kliente, kes soovivad, et maale tulles oleksid
peenrad rohitud ja muru niidetud. Tööd ja
teenistust jätkub ning MTÜ majandab end
kenasti ära.
Huvitavad ja kindlasti igas paigas vajalikud on Viljandi kandis tegutsevate MTÜde
Teeme ja Seltsidaam poolt pakutav. Esialgu
alustas MTÜ Teeme erinevate teenustega
vanuritele. Kogemus näitas, et kui vanuriga
poes käidud või mõni väike töö tehtud, siis
järgmised kolm tundi kulusid jutuajamise
peale. Nii loodigi MTÜ Seltsidaam, kus peamiseks eesmärgiks on suhtlemine. Põhiliselt
on seltsidaamideks veidi nooremad eakad,
kes soovivad ka ise suhelda.
Külastasime mitut käsitööga tegelevat
–

MTÜd: Bonifaciuse gildiViljandis, Ukuvakka

Abja-Paluojal, Kadri poodi Karksi-Nuias.

Kuna ka Iisaku piirkonna kogukonnakohvik
on plaanis galeriikohvikuna ellu kutsuda, kus
lisaks kohvijoomisele saaks käsitööd ja kunsti
osta, siis on, millest šniti võt a. Väisasime
veel Ulila keskust, mis osutab
seid ja tegeleb noorsootööga, Urvaste seltsimaja, kus saime tutvuda erinevate tegevustega
ja kohalike kamatoodetega, mida selles majas
pakutakse, ning Puka kogukonna õppekööki,
kus leiavad tegevust nii lapsed kui
nud ja kus korraldatakse populaarseid salongiõhtuid. Õhtuti tutvustasid Setomaa, Alutaguse, Ape ja Engure valdade esindajad oma
projekte ning andsid vastastikku tagasisidet.

sotsiaalteenutäiskasva-

Swedbanki poolt tuli selle aasta juunis pakkumine Alutaguse vallale,
et nad sooviksid teha vabatahtlikku tööd Peipsi ääres. Valla poolt pakkusime välja objektid, mida võiks aidata korda teha. Panga töötajad
valisid pakutu hulgast väljabussipeatuste värvimise Peipsi piirkonnas
ja lisaks maja värvimise Kiikla asenduskodus.
Heategevustööd toimusid 6. septembril. Värvitud said 11 bussipeatust ja üks maja asenduskodus. Valla poolt pakkusime enne tööle
asumist vabatahtlikele suppi, et oleks jõudu tööd teha ning peale
talguid andsime kaasa Alutaguse valla tootjate maitsvaid tooteid.
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Indoneesia mõtlemapanev ja sõbralik
–

Piret Talistu

Võimas Borobuduri tempel.

Kauksi Puhkemaja perenaine

Fotod Piret Talistu

tagasi juhtusin lugema üht
Reisimine
on ainuke raha
pealkirja:
kasutamise viis, mis teeb rikkamaks.
Paar päeva

Tõesti,

traditsioo-

täna-

külas-

ütle-

galeriiga. See oli jubakunst selle kõige
paremas tähenduses. Tavaelus
vad batikas riideesemed toodetaks tänapäeval juba tööstuslikult.Batika olulisust
ühele indoneeslasele näitab juba see, et
tähtsamatel pühadel või koosolekutel
kannavad ka kõrged riigiametnikud just
seda. Meiegi reisiseltskonnas ei olnud
vist kedagi, kes sealt endale ja oma
dastele särki, kleiti või laudlinakaasa ei

1–2 tavakodanikku. Giidi sõnul andis
reguleerija võimalusekiiremini läbi pää-

toonud.

kau-

see on nii!

Möödunud suvi oli turismivaldkonnas vaatamata tujukale ilmale väga
töine ja toimekas. Vähemalt meilKauksi
puhkemajas. Seetõtu ootasin puhkust
nagu laps – päevi lugedes. Puhkus, pikalt
planeeritud, viis meid sel aastal teisele
poole maakera – Indoneesiasse. Tõotas
tulla põnev reis heas seltskonnas. Nimelt
ühendas meie grupiliikmeid suures osas
kuulumine katusorganisatsiooni Eesti
Maaturism.
Ühingu bürool on saanud
niks korraldada oma liikmetele hooaja
lõpul õppereis kodust kaugemale. Koos
on käidud Gruusias, Itaalias, Šotimaal,
Kreekas, Prantsusmaal jm. Need reisid
on väga oodatud – külastame põnevaid
kohti, et evõtjaid teistes maades ja mite
väheoluline on kokku saada oma Eesti
kolleegidega, kellest paljudest on saanud
head sõbrad. Sel aastal korraldas meie
reisi ühingu liikmeks olev reisibüroo
Fiesta Reisid. Tagantjärgi hinnates ei jää
meie katusorganisatsiooni vahva büroo
korraldus mit e milleski professionaalidele alla.
Kaugele reisida on põnev, kui vaid
seda lendu ees ei oleks! 16 lennutundi
ja kolm erinevat lennukit ning kohal
me olimegi. Indoneesia võttis meid,
siit sombuselt Eestimaalt tulnuid, vastu
poolköetud saunakuumusega. 30 kraadi
ja niiske õhk.
EestiVeterinaar- ja Toiduameti inspektor lööks Jakarta tänavatelkahte kät
kokku ja oigaks: „Õumaigaad!“. Ning siis
vist langeks minestusse! Ma ei tea, kas
selles riigis on taolist ametit, kes jälgiks
tänavatel toimuvat. Loomulikult on linnades meile harjumuspäraseid restorane
ja toidukohti, mida külastavad peamiselt
turistid. Kuid igal sammul nägime
vatoitlustust, mis koosnes erinevatest
materjalidest katuse jaseintega bambuskarkassist. Selle sees oli lauake
tajatele ja teine toidu valmistamiseks.
Nõude pesemiseks pahatihti lauapinda
ei jätkunud, seda toimetati maapinnale
asetatud kaussides. Päeva lõpuks oli
pesuvesi seal juba üsna hägune. Nõud
kuivasid sealsamas, klaasid mingite tokkide otsas. Kohalikke see ei häirinud,
lauatagused olid õhtuti rõõmsat rahvast
täis. Ühekordselt kasutatavaid nõusid ei
näinud kuskil, v.a kotikesed, kuhu kaasa
ostetud toit pakendati.
Põnevate toiduelamuste ootuses
ostsime ühest väikesest müügiletist
õlis küpsetatud ja eelnevalt taignasse
kastetud toidupalasid, mis olid
mata maitsvad. Mul oli isu proovida
ka tänavaputkas söömist, kuid kui
ühes neist nägime prisket rot i ja teises
nõudepesu, läks isu millegipärast ära.
Piirdusime nn ratastel müügikärudest
pakutavaga. Kuid kohalikud eelistasid
just neid kiletaguseid lauakesi. Kindlasti
oli ka hind nendes poole soodsam. Meie

ära teha saaksid. Aga isegi mina, kes pea
sama kasvu ja omaarust täiesti tavaline
eesti naine, satusin päris mitmelkorral
valituks.
Üks huvitav amet, milleta Indoneesia tänavatel hakkama ei saa, oli liikluse
korraldaja. Hotellide ja suuremate
banduskeskuste juures olid nad vormis
ja tõenäoliselt palgalised, kuid pea igal
ristmikul vehkis liiklusvooge liigutades

kohalik giid Rudy, kes elas meiega samades hotellides ja kellele hommikubufet
oli hinnas, eelistas hommikusööki süüa
just sellistes kohtades.
Üks, mis väga silma torkas ja koduse
tunde tekitas oli, nn äpinäppijate armee.
Ei mingit erinevust meie kohvikute ja
tänavate, bussipeatuste ja pinkidega.
Telefon oli käes isegi mopeedijuhil ning
kuna liiklus oli sõidukiterohkuse tõtu
väga aeglane ja iga natukese aja pärast
tuli peatuda, siis sai aega kohe „tõhusalt“ kasutada. Vahel tundus, et
nisõltuvus piinab sealseid inimesi isegi
tõsisemaltkui meil. Neil ei ole selliseid
seadusi, et roolis olles ei tohi tegeleda
kõrvaliste asjadega. Ega seadust, et
mootorrat al sõites peab olemakiiver
peas. Juhil tavaliselt ikka oli jatagaistujal
valdavalt ka, kuid kui rat al istus lisaks
emmele-issile ka 1–3 last, siis neil tavaliselt lehvisid juuksed tuules ja telefon
ikka raudselt käes.
Motoroller on sealses liikluses sõiduk nr 1. Sellega on võimalik autode
vahel süstides kõige kiiremini sihtpunkti
jõuda ja neid oli seal tõepoolest palju.
Lisaks sõitmisele oli motikaga hea ka
igasuguseid asju vedada heina, veekanistreid, igasuguseid kaste ja isegi
külmkapp mahtus tagaistmele. Saabudes oli isu see sõiduvahend kuskil ära
proovida, kuid esimene päev liikluses
muutis vähemalt minu ebakindlaks ning
isegi tagaistmel sõit tunduskõhedust
kitav. Ent kohalikud inimesed olid selles segasummas uskumatult rahulikud,
keegi ei vehkinud rusikatega ega
manud. Signaali anti pigem hoiatuseks
pööramisel või ümberreastumisel. Kui
teele oli märgitud kaks sõidurada, siis

seda autojuhile, kes talle oli eelnevalt
rahatähe pihku pistnud. Sellisel moel
teenivat päevas kuni 100 000 ruupiat
(~ 6,50 €), mis kohalikule inimesele
on korralik päevapalk. Tänu neile oli
ka meil mitmel korral üldse võimalik
üle tänava pääseda. Ja täitsa tasuta. Ikka
laia naeratuse ja tervituse saatel. Vahe-

märkusena olgu öeldud, et sõbralikud
naeratavad näod jäid Indoneesiasse
maha, Hong-Kongis maandudes olid

lennujaamaametnikud meile harjumuspäraselt tõsised jaranged. Üks meie giididest selgitas indoneeslaste sõbralikku
ja päikselist olekut nende flosoofaga,

telefo-

–

e-

lär-

tavaliselt oli liiklusvooge kolm, parimal
juhul isegi neli.
Pikemate ummikute tekkimisel, kus
veetsime isegi kord „mõnusad" kolm
tundi, ilmusid sõidukite vahelekui selgest taevast erinevad müügimehed-naised. Esialgu suhtusime neisse tõrjuvalt,
kuid paari tunni möödudeskulus mõnus
banaanikobar või pakk tapiokikrõpse

marjaks ära.
Indoneesiale kuulub üle 17 000 suu-

kul-

ja väiksema saare. Meie reis
ges kahel saarel Jaaval ja Balil. Jaaval,
kus asub ka pealinn Jakarta, kogesime
nn päriselu. Õhtul tänaval jalutades
rema

–

Tööd sujusid väga hästi. Tänan nii pangapoolseid eestvedajaid kui
valla töötajaid, kes selle heategevusprojekti edukale toimumisele
kaasa aitasid. Martin Millerpani paika kaardipõhise logistika ning
koos Aare Lehtpuuga soetasid nad vajalikud värvid ja vahendid.
Aare Lehtpuu oli igati abiks kohapeal ja pidi värvi juurde tooma,
sest tööd said nii hoogsalt üles võetud ning mõnigi bussipeatus
mitukorda üle värvitud. Osales 35 inimest, kes said hakkama väga
vajaliku tööga. Nüüd on meil ilusad värskelt värvitud bussipeatused
ja asenduskodus üks värskendust saanud maja.

Batikameistrid.
pidi olema et evaatlik, et rolleri alla ei
jää, sest kõnniteed olid tihti olematud
ja vähese valgustusega. Sageli laiutas
seal mõni tänavatoiduputka. Peatänavalt kõrvale suundudes sat usime kohe
kohalikku ellu vahel istus posti ääres
pimedas ema ja laps magas kõrval teki
peal. Ikka kõnniteel. Inimesed
tasid rahulikult oma asjadega, keegi ei
tülitanud meid ja kui olime suundumas
enda teadmata ummiktänavasse, siis
–

toime-

juhatas heatahtlik kohalik tüdruk meid
väheste inglisekeelsete sõnade abil

oma

õigele teele.
Indoneesia üks märksõnadest
ongi sõbralikkus. Kõik inime-

sed (liialdamata), kellega

üli-

mida juba lastele maast madalast õpetatakse – kõik, mis teed, tuleb sulle kunagi
tagasi. Oleks see tarkuseteraka meil iga
päev meeles. Nii lihtne ju!
Meie reisikava esimene pooljaaval
oli kokku pandud põhimõt ega, et näha
palju erinevat – usundeid (suuremaid 3)
koos nende juurde kuuluvate iseloomu-

like sakraalehitistega. Neid oli pisikestest
hiiglaslikeni. Balil, kus valitsev on

hin-

duism, oli oma väike tempel igas elamus
ja tänavanurgal. Sinna pandi hommikuti
väike palmilehest punutud korvike andidega lilleõis, puuvili, komm, münt
ja sellega paluti päevale edu. Sarnaseid
korvikesi võis näha rannas veepiiril ja
isegi auto armatuuril.
Kuna tegemist on seismiliselt
aktiivse piirkonnaga, siis külastasime
vulkaani, mille viimane vulkaanipurse
oli olnud käesoleva aasta juulis. Nüüd
–

ta

–

podises uut energiat kogudes
ja väävlisuitsupilvega märku
andes, et ta ei ole kustunud.
Külastasime ka 2006. aastal
suurt hävitustööd teinud
Merapi vulkaani jalamit.
Sinna, ühe küla asemele,

kokku puutusime, olid
sõbralikud. Ootuspäraselt
olid seda hotellipersonal
ja müüjad, aga samas ka

inimesed, kellega lihtsalt

puu-

tänavasaginas kokku
tusid ning isegi turvamehed
ja politseinikud. Meil on sellised
ametimehed reserveeritud ja ranged
oma tähtsat tööd tehes. Indoneesias
oli tavaline, kui tee ääres seisev
mees küsis kuidas meil läheb, kuidas
päev oli ja soovis lõpuks head õhtut. Ja
seda kõike naeratades ja oma hoolivust

turva-

väljendades. Raske oli sellises olukorras
jääda morniks ja tõsiseks.
Uus kogemus oli, kui kohalikud inimesed palusid luba koos meiega pilti
teha. Oleme kogenud, et eksootilistes
maades pead pigem peale maksma, kui
soovid huvitava kohalikuga ühele pildile
jääda. Meie grupi pikad ja suured mehed
pidid vahel pikalt paigale jääma, et kõik
väikesed naised-noorikud oma klõpsu

oli rajatud väike muuseum,
kajastas seda tohutut

mis

tragöödiat.
Meil avanes võimaluskülastada ka
ühte kohalikku, reaalselt toimivat kodumajapidamist. See oli uskumatult askeetlik, ei midagi ülearust. Aga pesumasin
ja gaasipliit olid olemas. Ja ise on nad
selle kõige juures taas naeratavad. Sealt
lahkudes mõtlesin, et ma ei kurda enam
kunagi, et mul diivan vana või uusi kahvleid vaja. Tegelikult piisab väga vähesest.
See käik oli väga õpetlik. Samas külas
saime proovida käsitsi tapiokikrõpsude
valmistamist ja musitseerimist rahvusli-

kel instrumentidel küla muusikakoolis.
Tutvusime hõbedameistrite käsitööga
ja väga levinud tekstiilitehnika batikaga.
Eriti põnev oli kohtuda batikameistri,

kelle kunstnikunimi oli Piccasso,

kasutata-

lähe-

Kuna Jaava saar on pikk, siis oli
meile ühe vahemaa läbimiseks broneeritud kuue ja poole tunni pikkune
gireis. See oli alles elamus. Sõitsime läbi

ron-

saare, kahel pool riisiväljad, kohalikud

külakesed oma igapäevategemistega ning
rõõmsalt rongile lehvitavad inimesed.
Mõtlesin selle sõidu ajal, et miks me küll
seda transporti nii harva kasutame. Väga
tore elamus ja põhiline ei mingeid
ummikuid!
Eraldi teema on Indoneesia toit.
Riisi, mis on nende põhitoit, pidid nad
ise sööma kolm korda päevas ja seda
tegime ka meie. Riisi söömisest on aga
tekkinud tagajärjed elanike tervisele –
väga palju on kolesterooliprobleeme ja
diabeeti. Riisi ja nuudlite juurde pakuti
igal söögikorral erinevaid lisandeid:
kana- ja veiseliha, kala, köögivilju erinevatel valmistusviisidel, sojatooteid ning
kastmeid. Kõik väga vürtsikad. Esialgu
oli see päris harjumatu, sest uudishimu
oli suur ja tahtsime ju kõike proovida.
Mida päev edasi, seda et evaatlikumaks
muutusime. Aga ka maitsemeeled harjusid. Kui jõudsimekoju tagasi, siis tundus
tee pealt kaasahaaratud poepitsa täiesti
ilma maitseta olevat. Kokkuvõt es oli
toit väga maitsev, ka see, mis tänavakärudes ja putkades valmistatud.Rohkesti
pakuti puuvilja ja neid sai igalt tänavalt
kaasa osta. Kasutasime seda võimalust
korduvalt ja maitsesime vilju, mille
olemasolust teadlikudki ei olnud näiteks mangostin. Rääkimata mangodest,
mille hooaeg just parajasti oli, papaiadest, väikstest magusatest banaanidest
ja paljust muust.
Teine reisi osa oli kauaoodatud
ookeaniäärne puhkus Balil. Tegime
seisvalt mõned väljasõidud, kuid kuna
aega oli seal napilt neli ja pool päeva ning
me ei raatsinud päikest ja sooja merevet
kasutamata jäta, siis jäi palju veel nägemata. Tuleb millalgi tagasi minna, et ära
näha ka Bali uhked riisiterassid, ahvide
mets ja väiksed naabersaared.
Mida see reis meile kokkuvõttes
õpetas: Indoneesias on kõige ebasobivam sõiduk kohalikus liikluses suur
turistibuss; alati tuleb varuda aega ja
olla kannatlik, sest Indoneesias aega
planeerides tuli see korrutada kahe või
isegi kolmega; ole avatud, sest kohalikud elanikud on avatud ja sõbralikud.
Kasuta seda ära kõige paremas mõt es,
et suheldes elamusi koguda.
Lennujaamast piki inimtühja Rakvere-Rannapungerja teed kodupoole
sõites kujutlesin, mis mõtteid võiks
selline olukord tekitada siia satunud
indoneeslasele. Ta tunneks end kui
asustamata saarel.
–

-

ise-
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Aasta parim maamajanduseriala

õpilane on Robin Randaru
korralda-

Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt
taval igaaastasel konkursil valiti tänavu parimaks
maamajanduseriala õpilaseks Robin Randaru.
Tunnustus anti üle 31. oktoobril Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol ERMis Eesti
Põllumajanduse Aastanäituse raames. Robin
õpib Olustvere Maamajanduskoolis 4. kursusel.
Olustvere Maamajanduskool valis oma kooli
selleaastaseks kandidaadiks Robini, sest noormees on juba maast madalast põllumajandusega
seotud. Tal on põllumajandusvaldkonna kohta
olemas oma arvamus ja et ekujutus tulevikust
õpitaval erialal. Robini õppeedukus on olnud

Atsalamast

kolme õppeaasta jooksul väga hea ning ta on
aktiivne koolielus. Robin Randaru saavutused:

1) noortaluniku kompleksvõistlustel 2017
koht esikuuikus, sh alavõit seemnete ja taimede tundmises;
2) 2018 Agrolympics Portugalis Eesti 4-liikmelise võistkonnakoosseisus 8. koht (võistles 18 riiki);
3) Eesti maakutseõppeasutuste matemaatikanädalal Olustvere võistkonna koosseisus
II koht.

Palju

õnne!

Mäetaguse Põhikooli perepäeval annetati
heategevuseks
Alutaguse Huvikeskuse fotokonkurss „Minu kallis isa”
kuulutati välja isadepäeva eel, et rõhutada isa rolli ning
väärtustada isade ja laste ühiselt veedetud aega. Võitjad
olid kõik osalejad, kes julgesid jagada isa ja lapse vahelisi
ilusaid hetki. Alutaguse Huvikeskuse Facebooki lehel
toimunud rahvahääletuse tulemusena pälvis fotosessiooni
perega Maila Meldre fotostuudios ja vahva lauamängu
Elleen Paumere ülesvõte „Kes keda aitab?”
.

Mäetaguse Põhikooli perepäeval

sai perega koos põnevaid tegevusi
teha ning osade et evõtmiste tulu läks heategevuseks.
Perepäeval olid avatud mitmed töötoad, näiteks õpiti uusi jõulukaartide meisterdamise nippe ning soovijad tegid pidukaarte ka Alutaguse

hoolekeskuse elanikele. Nende heaks valmis 22 kaarti. Avatud olid
soengute ja näomaalingute töötoad, mis olid nii nõutud, et uute patside saamiseks või toreda näomaalingu saamiseks tuli lausa järjekorras
muusikategemise töötoas, kus sündis sel õhtul
löökpilliorkester, milles osalenud perepäeva lõpus õpitu et e kandsid.
Meie kooli „Liikuma kutsuva kooli“ programmi raames mängujuhtideks õppinud õpilased tegid toredaid mänge nii lastele kui nende

seista. Rahvarohke olika

Jõuluaeg on Illuka Koolis aeg, mil heategevus, hoolimine ja

üksteise märkamine on koolipere jaoks ühine südameasi
Ka sel aastal alustame pühademeeleolu loomist just
jõulueelse heategevusliku algatusega, mil kutsume kõiki
õpilasi ja kooli töötajaid üles tegema head ja märkama
abivajajaid. Viis, kuidas jagada abi, rõõmu, toetust, loovust,
on klassi ja õpilaste enda valida.
Kogu koolipere poolt oleme pühade ajal meeles
pidanud Ida-Viru Keskhaigla lasteosakonna haigeid lapsi
ning meie valla hooldekodude elanikke. Ega ole selgi aastal
teisiti. Oleme sügisest alates lõikunud ja kuivatanud meie
õunaaias kasvanud õunu ning nüüd oleme alustanud juba
õunalaastude pakendamisega, et need õigel ajal Jõuluvana
kotti jõuaksid. Õunakotikesed koos heade soovidega on
mõeldud meie kodukandis üksinda elavatele elanikele.

Mäetaguse Põhikooli
detsember jõululaat

11.17.
18.19.
9.2.16.
17.19.
20.

detsember
detsember
detsember

1.-3.
4.-6.
7.-9.

klassi jõulupidu
klassi jõulupidu
klassi jõulupidu

Illuka Kool
detsember advendihommik koolis ja lasteaias
detsember II advendihommik koolis ja lasteaias
detsember III advendihommik koolis ja lasteaias
detsember Pesamunade ja Naerupallide rühma jõulupidu
kl jõulupidu;
kl
detsember Musirullide jõulupidu;

I

1.-5.

tõukekelgumatk
detsember pidulik jõululõuna ja jõuluaktus

Teistmoodi isadepäev Mesimummide rühmas
õpetajad Riina ja Lilian
Mesimummide rühm
12. novembri õhtul ootasid Iisaku lasteaia Kurekell
Mesimummiderühma lapsed külla isasid, et
listused ja kingitused üle anda ja koos mängida.
Oleme saanud läbi HITSA ProgeTiigri
taotlusvooru ja oma eelarvevahendite
abil uusi robootikat ja programmeerimist arendavaid mänge. Oli aeg need
kasutusse võta. Kuna tegemist oli uudsete,
tehnilist taipu vajavate mängudega, oligi isade
abi ja nutikus käepärast võta.
Nutikate töötubades said lapsed-isad tut avaks
kahe robotiga: Lego WeDo2 komplekti ja
titega ning Coding Express progerongiga. Töötubades oli

kal-

tahvelarvu-

palju elevust. Meie väikesed hakkasid suuri õpetama ja vastupidi. Et e
tulika ootamatusi. Rong valmis, selgus, et puudu olid sobivad patareid.
Seegi probleem sai rut u lahenduse, kuna üks tore isa leidis, et käib
kohe poes ära ja toob vajaminevad patareid. Rong saigi sõitma
hakata. Ühise meisterduse tulemusena hakkasid liikuma ka
legorobotid. Õpetajatena oli tore vaadata isasid, kes lastega
koos tegutsedes justkui pisikesteks poisteks kehastusid.
Lapsed olid isade kõrval rõõmsad tegutsejad.
Tegevused rühmades olid haaravad uuriti
ja arutati. Koostöötuhinas õppisid kõik kõigilt
– lapsed isadelt ja isad lastelt. Õpetajatel oli tore
näha sündmust, kus kõigil oli tore koos olla. Tore on
vahelduseks vaadata, kuidas lapsevanemad õpetavad
lapsi ja lapsed õpetavad lõpuks õpetajaid.
Aitäh isadele, kes lastega koos mängima tulid! Meil oli
-

teiega koos

tore

olla.

6.-9.

Iisaku Gümnaasium

advendihommikud
2., 9.ja 16.detsember
detsember algklasside jõulupidu Remnikul

18.-19.
20.19.
16.

eestvedami-

vanematele. Tuletõrjespordi ringi eestvedaja Janno Vooli
sel said kõik soovijad oma kät proovida päästetegevusel. Robotite
huvilised ehitasid töötoas endale roboteid ning võistlesid nendega
omavahel. Perepäeval osalejad said lugeda eelnevalt emadelt-isadelt
kogutud mälestusi kooliajast. Töid oli 70 ja need olid raamatukogus
väljas ning pakkusid toredat lugemist ning nalja.
Kogu perepäeva jooksul oli võimalus teha annetusi ning osaleda
heategevusloosis, mille müügist saadud tulu, kokku 102 eurot, kannab
Mäetaguse Põhikool vähiga võitleva neljalapse ema Eeva ravi toetuseks.
Perepäev lõppes toreda kontserdiga ning ühise kringlisöömisega. Suur
tänu kõikidele perepäeval osalenutele ning heategevuseks annetanutele.

5.-12.

detsember
klassi jõulupidu Iisaku rahvamajas
detsember Jõuluaktus

Iisaku Kunstide Kool
detsember kell 18 Iisaku rahvamajas jõulukontsert
Iisaku Kunstide Kooli õpilastööde näitused on avatud Kurtna
raamatukogus, Mäetaguse rahvamajas, Iisaku Kihelkonna
Muuseumis ja Iisaku rahvamajas

Puhatu Seltsi

tegemised
Külavanem Kaja

Sellest sügisest oleme toimetamas Kuremäe

raamatukogu kaminasaalis. Aitäh lahke ja
abivalmis Ingrid!
19. septembril oli luulepäev. Kuna see
ürituskat us hõimupäevaga, siis ei puudunud
ka väike sellekohane kõne, mille pani kokku
ja esitas raamatukogu perenaine ise. Kaminatuli süüdatud, hakkasime luuletusi lugema.
Osalistele oli antud vaba valik luuletuste

esitamisel. 6-aastane Emily luges peast luuletuse köögiviljadest ja turuletist. Lastel oli
põnevust raamatupuslede kokkupanemisel.
2. novembril meisterdasime isadepäevaks. Liisu pakkus välja, et võiks teha

T-särgile printi. Mõeldud-tehtud. Palusime
osalejatel muretseda T-särgid ja pildid-kirjad, mida siis särkidelekanda. Kuna see töö
väikestele lastele ei sobi, siis nemad meisterdasid issidele kaarte. Seekord valmisid
omapärased särgikujulised lipsuga kaardid.
3. novembrilkäisime iga-aastasel hingedeaja küünalde süütamisel Illuka kalmistul
ning 10. novembril õnnitlesime oma küla
tublisid isasid omatehtud kaardi ja meheliku

„lillekimbuga“.
Sügav kummardus teile kõigile, kes te
osalesite meie üritustel. Kohtumiseni!
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Kurtna raamatukogu 60
temaatilisi õhtuid ja lugejate konverentse,
teha et elugemisi ja tutvustada parteikong-

Jaana Toss

Kurtna raamatukogu-seltsimaja
perenaine alates 2015. aastast

Laupäeval, 26. oktoobril, heidetikoos iginoore Pipiga raamatukogu tegutsemisaastatele humoorikas tagasipilk, nauditi Kurtna
noortekeskuse noorte ja Illuka naisansambli
esinemisi, kuulati Tõnu Timmi ja Paul Neitsovi etteastet ning lasti juubelitordil hea
maitsta. Avatud oli koomiksijoonistamise
töötuba, kus juhendaja Kristi näpunäidete
abil valmisid toredad pildisarjad.
Kuid alustagem algusest. 1. oktoobril
1959. aastal sai raamatukogu esimeseks
paigaks väike tuba mõisapargi servas paikne-

asu-

nud klubihoones. Verivärske raamatukogu
sai ka noore ja hakkaja raamatukoguhoidja,
kelleks oli Kukruse lähedalt Täkumetsa
külast pärit Elvi Tisler (Niinep). Juba õige
varsti, 1960. aasta 18. veebruaril, kolis raamatukogu pargi teises servas paikneva mõisa
peahoone teisele korrusele. Tolle aja
tukoguhoidja kohustuste nimekiri oli pikemast pikem. Lisaks tavapärasele teavikute
tellimisele-laenutamisele ning raamatute

raama-

väljapanekute korraldamisele tuli valmistada
välklehti, joonistada graafkuid, kujundada
plakateid ning maalida loosungeid, käia loomi
ja külvipindu loendamas, korraldada klubis

ressidel vastu võetud otsuseid. Tollele ajaperioodile omaselt olid ka raamatukogul
plaanilised ülesanded ning nende täitmist
kontrolliti kaks korda aastas. Raamatukogu
suleti 1973. aastal.
Uuesti said nii Kurtna kui ka
vate külade elanikud lugemisvara kohapeal
laenutama hakata 1989. aastal, kui kohaliku
postkontori juhatajana töötanud Helmi Järv
võt is enda kanda ka raamatukoguhoidja ülesanded. Seekord sai asupaigaks tuba endises
mõisavalitseja majas postkontori ruumide
kõrval. Nelja aasta pärast asus raamatukoguhoidjana tööle Ingrid-Urve Järv ning 1999.
aastal Valve Kollo. 2007. aasta sügisel majas
toimunud tulekahju tagajärjel kolis
kogu mõneks aastaks lähedalasuvasse noortekeskusesse, kus tegutseti senikaua kuni
põlengus kannatada saanud hoonet taastati.

ümbritse-

raamatu-

Põhjaliku ümberehituse tulemusena avardu-

raama-

sid hoone kasutusvõimalused - lisaks
tukogu ruumidele tekkis paik kogukonnaürituste korraldamiseks. Raamatukoguhoidjast
sai raamatukogu-seltsimaja perenaine.
Väärikas vanuses raamatukogu riiulitel
leidub hulgaliselt põnevat lugemisvara. Iganädalaselt saavad majas kokku memmede
klubi Kolmas Noorus liikmed, korraldatud on

mitmeid teemapäevi, Kurtna noortekeskuse
eestvõt el valmis 2017. aastal mõisa parki
lugemispesa ning käesoleva aasta alguses
käivitus Lugemisisu programm. Võib kindlalt
väita, et 60-aastane Kurtna raamatukogu on
elujõuline ja tegutsemistahet täis ning mis
100. juubelini on jäänud veel
peamine
ainult 40 aastat!
–

Vaheaeg Alutaguse
noortekeskustes
Alutaguse valla noorsootöötajad
Sügisene vaheaeg möödus Alutaguse noortekeskustes väga
tempokalt jategevusi leidus erinevas vanuses noortele.
Vaheaeg algas teisipäevase väljasõiduga Tallinna. Disaini
huviringi noored, juhendajad ning noorsootöötajad käisid
tutvumas
ning mööblidisainiga. Külastati üheskoos Tallinn Dolls moestuudiot ja Oot-Oot mööblisalongi. Mõlemad
külaskäigud olid meeldejäävad ning noori inspireerivad.
vuti loomeprotsessi elutsükliga algusest (ideest) kuni lõpuni
(müügiprotsessini) välja ning lisaks said huvilised ise proovida
ja testida tuntudbrändide tooteid. Suure elevusega proovisid
noored Tallinn Dollsis selga näiteks laulja Lenna disainitud
jakki, mis üldsusele tuntudka telesaatest“Moeloojad”
Kolmapäeval oli kõikidesse noortekeskustesse kutsutud
Merkuuri mobiilsed töötoad. Merkuuril on välja pakkuda
noortele mitmetel erinevatel teemadel loovaid tegevusi, mille
eesmärk on tõsta tehnoloogia-, innovatsiooni-ja et evõtlusteadlikkust. Meie noortekeskusi külastas seekord puidu
koda. Huvilised said ise meisterdada kas puidust seinakella
või spinneri, õnnelikumad jõudsid teha mõlemat.
Meisterdamise päevale järgnes ühismatk Rüütli rabas.
Meeleolukat ja tervislikku päeva looduses alustas TalTech
töötuba vee puhastamisest, mida juhendas lapsevanem Annely
Oone. Järgnesid matk, mängud looduses ja grillimine. Päeva
lõpetuseks said noored Meelis Pällo juhendamisel looduses
vibu lasta, nuga ja oda visata. Noorte emotsioonid päevast olid
igati positiivsed ning sooviti selliseid matkapäevi looduses
korraldada ka edaspidi.
Reedel aga sõitsid kõik huvitatud Alutaguse nooredkokku
Kiikla noortekeskusesse, kus leidis aset ultramoodne
pidu. Sai tantsida, mängida, suhelda, süüa – pidutseti täie

moe-

Noored pärandivaderid Kohtla-Järvelt korrastasid

Alutaguse pärandipaiku

Tut-

Kolmapäeval

Elle Lepik
Pärandivaderite projekti koordinaator

ilmataadi meelemuutuse tõt u tuli päevakava
ümber mängida. Ärajäänud talgutööde asemel sõitsid lapsed lõunatama Illukale
sööklasse ja boonusena said nad ringkäigu
Illuka mõisakompleksis. Õpilasele oli väga
huvitav näha, kuidas nende eakaaslased käivad iga päev koolis mõisas. Õpetajatele aga
nii meeldis Illukal, et lepiti kokku edaspidine
koostöö detsembris tulevad nad kuue riigi
õpilastega tagasi taaskasutusteemalise projekti
raames. Mitmekesiselt hariva päeva aitasid

kooli-

Pärandivaderite algatus kutsub kooliõpilasi
üles olema kultuuriloolistele paikadele
riks. See tähendab eelkõige talgute korras
pärandipaikade korrastamist ja hooldamist.
Käsi külge lüües tutvuvad noored kohaliku
ajalooga ja õpivad kodumaakonna rikkusi

vade-

–

väärtustama.

Kohtla-Järve Maleva põhikooli jaKohtlaJärve Ahtme põhikooli 6. ja 9. klasside õpi-

noortele korraldada Alutaguse Vallavalitsus,

panus-

lased käisid üheskoos avastamas ja
tamas kahes väga põneva ajalooga paigas
Alutaguse vallas. Esiteks külastasid nad
päeval, 29. oktoobril, Tudulinna vana kirikut
ja Tudulinna tuuleveskit, kus said abiks olla
välitöödel.Mõlemad objektid on
nii
muinsuskaitse all. Tudulinna vana kirik on
väga väärtuslik nii ehituslikult (see on üks
väheseid Eestis 18. sajandist säilinud puitki-

teisi-

sise- kui

rikuid nende üleslugemiseks piisab ühe käe
sõrmedest) kui tuntudka erakordse

1920. aastatel puhkenud usutüli poolest. 1960. aasta-

Hea tegu teeb hea tuju. Foto Julia Simonova

tel sai kirikust kolhoosi jahuveski ning alates
1990ndate algusest seisis hoone kasutuseta.
Kuigi tänapäeval seisab palju taastamistööd
veel ees, näeb helge tulevikvanalekirikule et e
uut funktsioonikultuurikeskusena. Tudulinna
tuuleveski on aga Alutaguse paljudest
test ainukesena terviklikult säilinud puuveski.
Õpilased said 1892. aastal ehitatud hollandi
tüüpi tuuleveskis teada, kuidas tuul
nismi tööle pani ja kuidas täpsemalt varasematel aegadel teraviljast jahu jahvamine käis.
Pärandivaderite tööpõld jagunes Tudulinnas
kolme sektsiooni õues tegutsesid riisujad
infotahvli, tuuleveski ja vana kiriku ümbruses,
puhastus- ja koristusmeeskonnad toimetasid
hoolsalt tuuleveski ja vana kiriku ruumides.
Talguid aitas õpilastele korraldada ning ajaloolise tutvustuse kirikus ja tuuleveskis tegid
MTÜ Tudulinna Kultuurikants liikmedLauri
Väinmaa, Aili Reiman ja Merike Vaarmets.
Eelmisel aastal lõid Tudulinnas pärandivaderite talgutel kaasa Iisaku gümnaasiumi ja

Järve õpilased talgutele Kurtna

-

veski-

mehha-

–

nüüdseks uksed sulgenud Tudulinna põhi-

kooli õpilased.
ja naabervaldade
lide õpilased on Tudulinna vana kiriku juurde
pärandivaderiteks teretulnudka edaspidi!

Oma-

koo-

Neljapäeval, 31. oktoobril, sõitsidKohtlamõisa parki.

Pärandivaderitel oli plaanis abistada sügisestel
pargihooldustöödel riisumise ja okste kokku
korjamisega. Aga vahetult enne väljasõitu
sadas korralik lumevaip maha! Lapsed küll
võtsid rehad kaasa, aga tööd teha oma
vastuseks nad sulavas lumesupis ei saanudki.
Kuna kõikides pärandipaikades on lisaks talgutele alati plaanis ka kohalugu tundma õppida,
siis Kurtna raamatukogu juhataja ja giid Jaana
Toss tegi vaatamata ilmaoludelelastele pargis
põneva ekskursiooni. Mõisa on esmamainitud 1480. aastal, mõisapark on rajatud ja ilmet
muutnud mitmes etapis. Praegune väljanägemine on kujundatud arvatavasti 19. sajandil,
mil valmis uus härrastemaja. Pargi üheks
silmapaistvamaks elemendiks on paistiikide
süsteem, mida ilmestavaidkaunite kaaravadega
graniitsildu said õpilasedki näha.Kurtna
tekeskuse poolt maalingutega kujundatud
pargipingid aitasid isegi tusase ilmaga ette
kujutada, kui õdus ja mõnus on mõisapargis
raamatukogust tulles pingile istuda ja vaikuses
laenatud raamatut lugeda.
Esialgu oli plaanis tuua lastele Illuka
mõisakoolist talgusupp parki, aga ootamatu

kur-

noor-

Kurtna noortekeskus ja Illuka kool.
Kohtla-Järve koolid lubasid, et kevadel
lähevad kindlasti Kurtna mõisaparki tagasi ja
riisuvad lehed pargis ära – see jäi neil hingele
kripeldama. Kuna kultuuripärandi hoidmisesse
saab panustada ka kogukonnas pärandisse
hoolivat suhtumist õpetades ja kultuuriloolisi paiku neile tutvustades, saavad pärandivaderid oma väikese panuse anda veel nüüd
sügisel. Õpilased tegid ekskursioonil mõisarajatistega "selfsid" ja lähipäevadel toimuvad
koolides külastatud paikade kohta et ekanded

kaasõpilastele.

Kohtla-Järve pärandivaderite juhendaja,

Kohtla-Järve Maleva põhikooli ajalooõpetaja

Julia Smirnova ütles: “Pärandivaderite projektil

on kaks olulist eesmärki: õppida tundmakodukandi ajalugu ning säilitada ajaloo- ja
pärandit. Nii Tudulinnas kui Kurtnal ja Illukal
täitsime mõlemad eesmärgid. Lugemine ajaloosündmustekohta on muidugi huvitav, kuid
reeglina kipuvad teoreetilised teadmised rut u
meelest minema. Kui aga õnnestub suhelda
kohalike ajalootundjatega, näha kõike oma silmaga ja, mis peamine, teha midagi omalt poolt
kauni paiga säilimiseks – on tulemused hoopis
teised. Need paigad saavad õpilaste jaoksväga
olulisteks, väga tähenduslikeks. Täpselt nii juhtus meie õpilastega! Neid innustas elav ajalugu
meie ümber ja õpilased said anda oma väikese
panuse selle püsima jäämiseks. Põhimõte –
saan teada, austan, hoolitsen on suurepärane
viis hea kodaniku kasvatamiseks.”
Pärandivaderite algatuse eestvedajaks on
MTÜ Estlander. Projekti toetavad Muinsuskaitseamet, Rahvakultuuri Keskus, SA
nikuühiskonna Sihtkapital ja Riigikantselei
EV100 korraldustoimkond.

kultuuri-

–

Koda-

oli

kõikidesse

noortekeskustesse

kutsutud

töö-

neoon-

hooga!

l-

Reedeks oli tegelikult planeeritud veel ka droonidega f
mimise ja video monteerimise töötuba Iisaku noortekeskuses,
kuid juhendaja haigestumise tõtu lükkus see edasi. Töötuba
leidis aset hoopis 9. novembril, mil Tartu gümnaasiumi õpilane Austin Roose jagas oma teadmisi ja oskusi Alutaguse
noortele.
Vaheaja tegevused ei lõppenud aga reedese päevaga. Laupäev oli nii Iisaku kui ka Kurtna noorte jaoks samuti tegus.
Kurtna noortekeskus osales oma noortega Kurtna raamatukogu 60. sünnipäeval. Oma panus anti peo korraldusse vahva
esinemiskavaga. Iisaku noortekeskuses sai laupäeva hommikul
oma muusika miksimise oskusi lihvida kogenud DJ Peeter
Taimi käe all.
Samal päeval tähistati Iisakus ka ühte vahvat ja ümarat
sünnipäeva, nimelt sai Iisaku noortekeskus kümne aastaseks.
Kõikide rõõmuks tulid peole kunagised noortekeskuse
jad-asutajad, kes jagasid oma mõt eid ning lugusid tollest
ajast tänastele noortele ja töötajatele. Üheskoos söödi torti,
võeti üles erinevaid jututeemasid ning mängiti. Noortekeskuse asutamist kümme aastat tagasi eestvedanud Lii Roosa
oli etevalmistanud vahva esitluse koos piltide ja lugudega
algusaastatest, mida samuti üheskoos vaadati.
Täname kõiki peolisi! Loodetavasti jätkub aktiivseid noori
ja nende tegevusi toetavaid töötajaid ning noortekeskuseid
meie vallale veel paljudeks aastadeks.
Suur tänu ka Iisaku Gümnaasiumi hoolekogule ja lapsevanematele, kes tegid et epanekuid erinevateks tegevusteks
ja panustasid vaheaja sisustamisse.
Pilte meie tegevustest leiab noortekeskuste Facebooki
lehtedelt ning samuti leiab sealt infot meie edaspidiste planeeritud tegevuste kohta. Ootame osalema!

loo-
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Бюджетная стратегия Алутагузеской

НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО ВОЛОСТНОГО
СОБРАНИЯ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА РЕШЕНО...

Бюджетная стратегия Алутагузеской волости
по существу является финансовым прогнозом
достижения целей самоуправления в
годы, где представлены доходы и расходы на деятельность, инвестиции и финансовая деятель-

Все население по состоянию на 08.08.2019 года

ность и вытекающие из них денежные потоки.

-4 728

тагузеской волости застроенную недвижимость
(площадь 2696 m², участок для общественной
застройки 55%, коммерческая земля 45%) по
адресу ул. Кооли, 15 в поселке Мяэтагузе уезд
Ида-Вирумаа. Недвижимость
двухэтажное

Бюджетная стратегия дает представление о
финансовом положении учетных единиц Алутагузеской волости, прогнозирует формирование денежных потоков будущего, устанавливает

•в т.ч. пенсионеры по старости 1 233
•дети в возрасте до 19 лет - 788

здание входящее в состав усадебного комплекса

Бюджетная стратегия предоставляет данформе, которые требует
Закон об управлении финансами в местных
самоуправлениях (KOFS). Бюджетная стратегия рассматривается ежегодно и, утвержденная
волостным собранием, представляется Министерству финансов. Основанием для разработки
стратегии является программаразвития Алутагузеской волости на 2018 2030 годы, данные
Министерства финансов и прогнозы экономического развития.

квартиру по адресу ул. Уус, 2-8
по цене 721,00 eвро (10 €/m²). Расходы,
ные с заключением нотариального договора

...утвердить бюджетную стратегию Алтуагузеской волости на 2020 – 2023 годы, при разработке которой брались за основу программа

и 4-комнатную

развития Алутагузеской волости 2018 – 2030

купли-продажи несет покупатель.

про-

годы, данные Министерства финансов и
гноз экономического развития. Бюджетная
стратегия Алутагузеской волости по существу
есть финансовый прогноз достижения целей
2020-2023 годов, где представлены доходы и
расходы деятельности, инвестиции и финансовая деятельность по финансированию, а также
соответствующие им денежные потоки

B

•npMHBTMB

HeflBM/KOCT .nOpaflKeLUHMB

•

…

связан-

произвести отчуждение в порядке

проведе-

ния публичного аукциона принадлежащую Алу-

–

—

назна-

...ввести в действие новое постановление
“Порядок поддержки спортивной деятельно-

Мяэтагузе. Стартовая цена недвижимости
чена 18 000,00 евро. В случае неудачи аукциона

сти в Алутагузеской волости”. Постановлением

у волостного управления есть право уменьшить
стартовую цену до 20%.

•

вводится единый порядок выделения пособий
для занятий спортивной деятельностью в Алутагузеской волости. Постановление №45 Алутагузеского волостного собрания от 23.04.2018
“Порядок поддержки занятий спортом в Алута-

гузеской волости” признано недействительным.
ввести в действие детальную планировку
надела “Võitja” в деревне Пермискюла Алутагузеской волости. Площадь
нируемой территории составляет около 10, 27
гa. Согласно планировке недвижимость “Võitja”
делится на 21 участок для жилой застройки, на 1
производственный (подстанция), 1 транспортB ecfleTMCTBMe

b fleTa/ibHyonMpBK.

•

…

земельного

пла-

-

ный (дорога внутри территории недвижимости)
и на 1коммерческий участок целевого назначения, где планируется скважина для обслужива-

ния жилых участков, очистные и пожарный водозабор. Детальной планировкой предлагается

внести изменения в действующий генеральный
план Иллукаской волости и перевести земельный надел “Võitja” из разряда коммерческой
земли в участки для жилой застройки.
ввести в действие детальную планировку
недвижимости “Törzapi tee” деревне Поотсику
Алутагузеской волости. Площадь
мой территории составляет около 0,5 га. Планируемая дорога (около 1,37 км) начинается
от недвижимости “Alajõe metskond 26”, находящейся у северной окраины болота Валету, и
заканчивается на дороге недвижимости “Alajõe
metskond21”. Планируемая дорога частично
находится в зоне запрета на ведение
ства у ручья Имату, а мост находится полностью
в зоне запрета на ведение строительства. Лицом,
HaxoflaifleMca
bpMHafl/ien
m
l/lM3aKy
oce/iKe
…

планируе-

строитель-

заинтересованным в разработке

и реализации

детальной планировки является Центр хозяйствования государственными лесами. Детальной
планировкой предлагается внести изменения в
генеральный план Ийзакуской волости
тельно зоны запрета на строительство у ручья
Имату.

относи-

дать согласие на изменение границ между
в поселке Ийзаку и
жащей волости недвижимости “Tartu mnt 38” и
частной собственности недвижимостью “Tartu
TMpbi,
flepeBHe
b
HaxoflaifleMCH
no
Tyfly/iMHHa

принадле-

…

находящейся

mnt 36” и площадь волостной собственности
уменьшить примерно на 195 m². Назначить в

зарегистрирован-

результате изменения границ
ной в земельной кадастре недвижимости “Tartu
mnt 38” цену 1,00 eвро/m2.
•
…

произвести отчуждение арендатору в

порядке принятия решения 3-комнатной квартиры, находящейся в деревне Тудулинна по
адресу ул. Уус, 2-7, по цене 574,00 eвро (10 €/ m²),

в порядке принятия решения недвижимости

bo/ioctm
b(no
Tyfly/iMHHa
N
1
flepeBHe
KBapTMpy
9
…

произвести отчуждение недвижимости “Veterani
AÜ 74” (площадь 2415 m², земля общего
вания), принадлежащей Алутагузеской волости
и находящейся в деревне Яама, в собственность
садоводства “JAAMA VETERAN” за 100,00 евро. Расходы, связанные с заключением нотариального
договора несет покупатель.

пользо-

2020-2023

методы обеспечения

финансовой дисциплины.

ные в том составе и

–

ОБЗОР ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В
АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
Своеобразие Алутагузеской волости состоит
в ее обширной территории (1465 км2),
кой заселенности, в соседстве с Чудским озером и рекой Наровой, и в отсутствии крупных
центров.
Возрастная структура как в уезде Ила-Вирумаа, так и в Алутагузеской волости, по
нию со средней в Эстонии выглядит следующим
образом: доля детей и юношества в населении
–

приобрести в собственность Алутагузеской
волости в деревне Тудулинна квартиру №1 (по
цене 388,00 евро) и квартиру № 2 (цена 395,00
евро) по адресу ул. Кооли, 1. Покупка квартир
объясняется тем, что квартирный дом на улице
Кооли, 1 стал непригодным для пользования и
no
oõipecTBeHHOMy
m
BOflocHaõ/KeHMio
KaHa/iM…

здание сносится. При сносе квартирного дома
путем поддержки “Kredex” оно должно быть в
муниципальной собственности. Расходы, связанные с заключением нотариального договора

купли-продажи, несет Алутагузеская волость.

MB3,
BapecMeTca,
OxaKBepe,
1/1/i/iyKa,
flepeBHM
продлить концессионный договор с “OÜ
Järve Biopuhastus” на предмет оказания услуг
по общественному водоснабжению и
зации с 1 декабря 2019 года до 31 января 2020
года. На основании концессионного договора
оператором водоснабжения и канализации
назначено
Järve
Biopuhastus”
предприятие “OÜ
flaiflMecn
b COÕCTBeHHOCTM
m/im
nofl
ynpaB/ieHMeM
а зонами обслуживания являются “Kuremäe I” и
“Kuremäe II”, Куртна и Вазавере-Раусвере. Зоной
деятельности водного предприятия считаются
…

канали-

ред-

сравне-

среднереспубликанской,
людей выше. Это означает, что в перспективе
при оказании услуг придется больше
ния уделять пожилым людям, в то же время не
будет возрастать потребность организации
доля пожилых

ниже

-

внима-

среднего образования. Динамика
народонаселения таким образом ставит перед
волостью серьезные вызовы.
начального и

-

В связи с сокращением сланцевой энергетики
доходы Алутагузеской волости от основной

деятельности в 2020 году по сравнению с 2019
годом уменьшатся предположительно на 11,5%,
т.е. на 1,3 миллиона евро, а по сравнению с реалиями 2018года на 20 % ,т.е. на 2, 5 миллиона
евро.
Для достижения экономии в расходах на
основную деятельность необходимо
щение услуг, пособий и дотаций со стороны
-

сокра-

волости.

В настоящей бюджетной стратегии не планируются новые займы и инвестиции на 2022
и 2023 годы, поскольку прогнозы относительно
налогов на ресурсы носят по большей части
предположительный характер и зависят от будущего сланцевой энергетики.
ПРОГНОЗ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предположительные прогнозы относительно
доходов от основной деятельности:
рост поступления доходов учитывает прогнозируемый министерством финансов рост
зарплат и процента налогов, выделяемого
управлению государством.
В 2018 году в Алутагузеской волости введен
годовой земельный налог 2,5% от облагаемой
налогом стоимости земли, для обрабатываемых
земель сельскохозяйственного и природных
пастбищ 2,0% от облагаемой налогом стоимо•

само-

•

-

сти земли.

Tаблица 1. Бюджетная стратегия Алутагузеской волости

системы общественного водоснабжения, находящиеся в собственности или под управлением
предприятия, через которые оно осуществляет

водоснабжение недвижимостей.

назначить начиная с1 февраля 2020 года
оператором общественного водоснабжения и
канализации “Alutaguse Haldus OÜ”. В зону деятельности предприятия входят зоны водоснабжения поселка Ийзаку, деревень Йыуга, Сырумяэ, Варесметса, деревни Иллука, Охаквере,
Эдивере, Онгассааре, Куремяэ, Куртна, Вазавере,
Раусвере, поселок Мяэтагузе, деревня Мяэтагузе, деревни Арвила, Ратва, Кийкла, Выхма,
Апандику, Вырну, Эреда, Выйде, Лийвакюнка,
Раякюла, Ухе, Вяйке-Пунгерья, Атсалама, Калина,
Пагари, Таркузе, Йыэтагузе, Тудулинна.
eBpo.
cPacxoflbi,
CBH3aHHbie
HeceT
OTHy/KfleHMeM,
…

завершить право с обременением на
застройку недвижимости “Kraavi tn 8”, принадлежащей Алутагузеской волости и находящейся
в поселке Ийзаку, и произвести отчуждение
недвижимости в пользу застройщика в соответствии с условиями договора по цене 100,00
евро. Расходы, связанные с отчуждением, несет
•

…

покупатель.

niMViniliiillA
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волости на 2020

–

2023 годы
•

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПРАВО ДОБЫЧИ

–

МЕЛОЧИ С БОЛЬШИМИ

рост доходов от продажи товаров и услуг не
запланирован.
Запланирован 2%-ный рост стабилизационного
фонда в бюджетной стратегии
рост фонда поддержки строится с учетом
годового повышения примерно на 6% нижнего
уровня зарплаты педагогов.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:

•

про-

сланца, чьи производственные объемы в свою
очередь зависят от различных факторов, в т.ч. от
цены на квоты выброса CO2 и цены на нефть на
мировом рынке. В первой половине 2019 высокие
цены на квоты CO2 снизили потребление сланца и
тем самым также производственные объемы “Enef t
тели

Расходы на основную деятельность прогнозируются
со следующими предпосылками:
расходы на персонал будут расти на 3% в год
(учитывая рост минимальной зарплаты и зар-

Kaevandused AS”.

Прогнозов относительно использования

“Enefit

Kaevandused AS” природных ресурсов в 2020
2023 годах не представлено. За основу прогнозов
–

на последующие годы взять сокращенный прогноз,
представленный на второе полугодие 2019 года.

платы педагогов)

Прогноз Министерства финансов относительно
среднего по государству роста зарплаты на 5%.
Уменьшение хозяйственных расходов в 2020
году составит 20%, или приблизительно около
1миллиона евро, в последующие годы рост на 2%.
пособия на покрытие расходов деятельности и
дотирование цены на воду уменьшатся на 7 % то
•

,

73 000 евро.
Результат основной деятельности (разница
между доходами и расходами) по состоянию на
конец отчетного года должен быть равен нулю
или положительный. Доходы от основной деятельности в ходе бюджетной стратегии будут
покрывать расходы на основную деятельность.
есть
•

Поступления от налогов на добычу ископаемых
“VKG Kaevandused OÜ” и специспользование воды
представлены согласно прогнозу “VKG Kaevandused
OÜ” об использовании природных ресурсов.

VKG Kaevanduses OÜ
Enefit Kaevandused AS

cneu;Mcnonb30-

VKG Kaevanduses OÜ

BaHMe BOflbl

Enefit Kaevandused AS

MTOrO

MTOrO

Николай Павленко
журналист, писатель, переводчик,
патриот Алутагузе

•

•

cnaHeu,

ПОСЛЕДСТВИЯМИ

•

На территории Алутагузеской волости действует
шахта «Эстония» и, частично, карьер «Нарвский»,
входящие в концерн “Enef tKaevandused AS”. На
изводственные объемы “Eneft Kaevandused AS” по
добыче сланца оказывают воздействие потреби-

pecypc
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2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023.a.
1 284 250 1 284 250 1 284 250 1 284 250
1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 605 000
2 809 250 2 809 250 2 809 250 2 889 250
259 860
281 160
303 525
319 500
328 390
359 590
356 795
341 920
588 250 640 750 660 320 661 420

Taблица 3. Расходы на основную деятельность (2018-2023)

С той поры прошло уже больше трех десятков, но до сих пор с ужасом
вспоминаю, как в буквальном смысле один метр и доля секунды отделяли
меня от страшной аварии. Опущу все подробности, скажу лишь о том,
что выяснилось в ходе экспертизы - в автомастерской «забыли» вкрутить
всего лишь один (!) болт в колесо. Это и в обычных условиях чрезвычайно
опасно, а на зимней, покрытой льдом дороге…
Нынешний номер волостной газеты дался и мне, как переводчику, и
всем остальным людям, причастным к ее выпуску, ценой больших нервов
и потери времени. Мой рабочий день завершился только в третьем часу
ночи. И это была только моя часть работы, но вот вопрос, а удалось ли в
течение этих суток поспать верстальщику?
Не всегда стыкуется одно, проверенное временем, с другим, более
прогрессивным. Вот и в нашем случае экономисты подготовили серьезный,
очень важный и нужный для дальнейшего развития волости документ.
Чтобы детали этого документа были видны каждому, в документ заложили
таблицы, а они отразились в текстовом документе в виде картинок. А это
как раз и осложнило процесс подготовки и выпуска газетного номера!
Дело в том, что эти таблицы прекрасно смотрятся на экране компьютера,
но для печати они абсолютно не пригодны. Виноваты ли в этом экономисты? Разумеется, нет, поскольку они свою задачу выполнили, документ
подготовлен и он доступен для обозрения всеми специалистами. На компьютере и распечатанные на принтере. На мой взгляд, так пусть таблицы
и остаются в компьютере, поскольку обычному читателю, не связанному
с финансовой сферой, больше нужны обычные текстовые комментарии
и разъяснения, изложенные понятным для всех языком.

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИИ ПОИМЕННО

2020
бюджет

2021
бюджет

Строительство пристани в Васкнарва

294 820

193 877

В т .ч. за

235 850

174 397

счет пособий

(Common Peipsi)

в т.ч. за счет прочих средств (доля участия)

58 970

19 480

Развитие зоны причала на реке Нарове (стапель в Кунингакюла)

67 280

0

В т ч. за счет пособий (Local

43 100

В т.ч.

Fire)

за счет прочих средств (доля участия)

24 180

Внешний фасад и лестницы спортзала школы в Иллука

280 000

В т.ч. за счет пособий

280 000

В т.ч.

(SA

Illuka Arengufond)

за счет прочих средств (доля самофинансирования)

0

0

0

Строительство берегового променада в Каукси (береговое здание)

990 000

345 740

В т.ч. за счет пособий

900 000

314 310

90 000

31 430

252 330

0

В т.ч.

(EAS)

за счет прочих средств (доля участия)

Насосная в Куремяэ вместес оборудованием

В т ч. за счет пособий (EST/RUS)
В т.ч.

за счет прочих средств (доля участия)

47 660

32 000

В т.ч. за счет прочих средств (доля самофинансирования)

15 660

Обустройство зоны отдыха в Васкнарва

60 000

в

518 040

В т.ч. за счет пособий t (KIK или
ЦУ “Illuka Arengufond”)
В т.ч. за счет прочих средств

310830

Строительство канализации
Куремяэ

(доля самофинансирования)

207 210

Канализация сточных вод
поселения Пагари вместе с
очистными сооружениями

522 110

за счет пособий ( KIK или
ЦУ “Mäetaguse Arengufond”)

313 260

В
за счет прочих средств
(доля самофинансирования)

208 850

В

т.ч.
т.ч.

Реновация сети

волоснабжения и канализации

0

В т.ч. за счет прочих средств

(доля самофинансирования)

0

30 000

В т.ч. за счет прочих средств (доля самофинансирования)

30 000

Arengufond”

Строительство оптического пространства между зданиями Иллукаской школы

30 000

(Leader)

В т.ч. за счет пособий
Расширение южной парковки Ийзакуской гимназии

6 900

уличного освещения Куремяэ и Куртна

313 260

счет изменения
требований ЦУ “Illuka

310 830

В т.ч. за счет прочих средств

840 360

(доля самофинансирования)

0

6 900

12 000

В т.ч. за счет пособий

0

0

В т.ч. за счет прочих средств (доля самофинансирования)
ИТОГО

В т.ч. за счет пособий

т.ч.

пособий

0

В т.ч. за счет прочих средств (доля самофинансирования)

В

424 300

30 000

В т.ч. за счет пособий

В т.ч. за счет

0

0

0

В т.ч. за счет прочих средств (доля самофинансирования)

Обновление

424 300

1 464 450

ИТОГО

В т.ч. за счет
В т .ч. за

В т.ч. за счет пособий

2020

бюджет

имущества

В т.ч. за счет пособий

72 330

Дополнение к игровой площадке в Алайыэ

Инвестиции целевого
финансирования базового

в Тудулинна

180 000

В т.ч. за счет пособий (Peipsiveere programm)

ИНВЕСТИЦИИ СО СТОРОНЫ
“ALUTAGUSE HALDUS

изменений требований и обязательств ЦУ “Illuka Arengufond”

за счет прочих средств (доля самофинансирования)

12 000
2 040 990

539 617

1 420 950

488 707

280 000

0

340 040

50 910

В итоге Алутагузеская волость в стратегический период должна следовать мерам обеспечения финансовой дисциплины, установленных со стороны государства

–

то есть исходить из допустимых зна-

чений и верхнего предела чистой долговой нагрузки в результатах основной деятельности единиц
местного самоуправления и учетных подразделений местного самоуправления.Бюджет Алутагузеской
волости очень чувствителен к изменениям, приходящим из внешней среды на возможное сокращение
бюджетных доходов необходимо реагировать последовательной экономией расходов на основную деятель–

ность и отказом от

запланированных инвестиций.

Старые автомобили увезут
БЕСПЛАТНО
Брошенные в садах, лесах и на улицах города автомобили не только портят
пейзаж, но и представляют угрозу для экологии. Сдав свой старый автомобилю
в переработку, ему можно подарить новую жизнь. С 18 ноября по 2 декабря
Союз автосвалок Эстонии и Kuusakoski AS будут бесплатно собирать брошенные
автомобили по всей стране.
Дополнительную информацию можно получить по номеру Союза

автосва-

лок Эстонии 5188213 и бесплатному короткому номеру Kuusakoski AS 13660.
Министерство окружающей среды призывает автовладельцев заняться
своими автомобилями и сдать их на утилизацию в нужное место.
Незаконная утилизация старых автомобилей или передача их случайным
людям запрещена. Старый автомобиль, с которого не сняты опасные детали,
относится к опасным отходам. Разлитое или горящее моторное масло может
быть опасным для окружающей среды и здоровья людей. В ходе переработки
из старых автомобилей сливают от 6 до 12 литров различных жидкостей (за
исключением топлива). Кроме того, ненадлежащая утилизация свинцовых
аккумуляторов и поджог пластика создает серьезные проблемы.
НКО Союз автосвалок (MTÜ Autolammutuste Liit) также обращает всеобщее
внимание на то, что брошенные автомобили занимают множество парковочных
мест, а это препятствует уборке снега и парковке исправных автомобилей.
Союз также напоминает, что при дарении/продаже машины перекупщикам,
обещающим уладить формальности в авторегистре, транспортное средство,
к сожалению, часто остается оформленным на прежнего хозяина. В таком
случае, это грозит ему всевозможными штрафами и другими неприятностями.
В прошлом году в период кампании по утилизации было вывезено около
250 автомобилей.
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От сортировки выигрывает планета, вы сами и ваш кошелек
По данным Евростата в домах Эстонии ежегодно возникает 430 000 тонн отходов. Если
этот объем равномерно распределить 10-сантиметровым слоем, ежегодно им можно
выстелить площадь в 15 км2, т.е. территорию
размером с город Вильянди. По всей Эстонии ежегодно образуется по 400 кг отходов на
человека.
В смешанных бытовых отходах наибольшую часть составляют биоразлагаемые отходы
(31%), пластик (18%), бумага и картон (13%),
текстиль (5%) и стекло (5%). Сортировка этих
видов отходов позволила бы вполовину сократить объем смешанных бытовых отходов.
Ближайшая амбициозная цель заключается
в том, чтобы с 2020 года в Эстонии в повторное использование направлялось не менее 50%
отходов домохозяйств, состоящих из бумаги,
металла, пластика, стекла и прочих отходов.
Для производства бумаги, картона, металла,
пластика и стекла требуется большое количество энергии, воды и прочих ресурсов. Тщательная

сортировка

и

повторное

использо-

материалов не просто поможет
сберечь эстонскую природу, но и выгодна для

вание таких

домохозяйств.

обязатель-

Сортировка отходов является
ной для всех домохозяйств Эстонии. Несмотря
на это, по последней информации, в Эстонии
сортируют всего 28,1% мусора.
Первая важная причина, по которой сле-

пустую бутылку из-под кетчупа можно смело
выбрасывать в контейнер для упаковки его вы
узнаете по желтому цвету. Где находится ближайший контейнер для упаковки, можно узнать
на сайте kuhuviia.ee. Подробной информацией
о станциях или пунктах приема отходов
также располагает местное самоуправление.
В дальнейшем из упаковки разных типов
может быть произведена новая упаковка, что
поможет сберечь энергию и воду. Например,
тара из-под молока найдет новую жизнь в
составе линеек, школьной мебели, дипломатов
–

и гипсокартонных плит.

Пластиковые бутылки и тара с залоговой
маркировкой

зара-

На таре с залоговой маркировкой можно
ботать, сдав ее в автомат по приему тары (такие

автоматы вы найдете при магазинах).
Крышки и пробки от бутылок и банок
ются частью упаковки
и их можно сдавать
вместе с тарой.
Пластиковые бутылки получают новую
жизнь в виде новых бутылок, напольных
покрытий, садовой мебели, одежды из флиза
и, например, футбольной формы. В среднем
на производство спортивной футболки уходит
около 10 полулитровых пластиковых бутылок,
а спальный мешок можно изготовить из 114

явля-

–

таких

бутылок

Известно ли вам, что

переработка одной

пластиковой бутылки позволяет шесть часов
гореть лампочке мощностью 60 ватт?

бытовых отходов составляют биоразлагаемые
отходы (23% – бумага и картон, 42% –
чий биоразлагаемый материал), и около одной

Бумага и картон
В контейнер для макулатуры можно выбрасывать газеты, журналы, рекламные материалы,
бумагу для рисования, книги, чистую бумагу
и картон и т.п. Все это должно быть сухим и

–

про-

трети – упаковка, одна только сортировка этих
отходов позволяет производить на 70% меньше
смешанных бытовых отходов.
Таким образом, в семье, которая отдельно
собирает только упаковку и биоразлагаемые
отходы, вместо 8000 литров ежегодно образуется 2500 литров смешанных бытовых отходов.
Денежная экономия достигает сотен евро.
Одна из распространенных причин, почему
в домохозяйствах не сортируют отходы, заключается в незнании того, как это делается. Нужно
ли мыть бутылку
кетчупа? Что делать со
старыми CD-дисками? Нужно ли платить за
вывоз упаковки?
Кроме того,
распространяется миф,
что сортированный мусор затем все равно
попадает в один отсек мусоровоза. Отсортиро-

из-под

кое-где

ванные отходы не попадают в один

отсек, если

мусорныхконтейнерах содержатся правильно
собранные отходы. Часто, однако, случается
особенно это касается многоквартирных домов
– что жильцы выбрасывают бытовые отходы в
контейнеры для бумаги и картона или для биоразлагаемых отходов. Если водитель открывает
крышку такого контейнера и замечает отходы
не того типа, ему приходится забирать в качестве бытовых отходов весь контейнер.
в

–

КАК ЖЕ СОРТИРОВАТЬ ОТХОДЫ В

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Упаковка
Мусор примерно на треть состоит из упаковки.
К упаковке относятся, например, пустая тара
от молока, йогурта и сока, консервные банки,
крышки и пробки, пластиковые пакеты (в т.ч. от
хлебобулочных изделий), бутылки из-под шампуня, тюбики из-под зубной пасты, бутылки
из-под масла, кетчупа и майонеза, тара без
залоговой маркировки, коробки
сухих
завтраков и каш, картонные коробки, пустые
бутылки из-под бытовой химии и банки из-под
краски.
Прежде чем помещать упаковку в контейнер, ее следует опустошить и при необходимости ополоснуть водой. Мыть упаковку щеткой
или средством для посуды не нужно. Например,

из-под

контейнер.

мар-

принтер, мобильный телефон, MP3-проигрыватель, игрушки на батарейках или другие электронные приборы, их бесплатно примут на
ближайшей станции приема отходов. Также
старую электронику при покупке новой можно
сдать в магазин.

Отходы строительства и ремонта
После ремонта в хозяйстве непременно остается пара малярных валиков, малярная лента,
кафельная плитка, обои и т.п. Если таких
дов немного (они помещаются в мусорное
ведро), их можно выбросить в контейнер для
смешанных отходов. Большие количества отходов ремонта и строительства следует вывезти
на станцию приема отходов. Также можно заказать специальный контейнер для строительных
отходов.

отхо-

Мебель и крупногабаритные отходы
Такие массивные предметы, как диваны, кресла,
матрасы, ковры, кровати, шкафы, раковины,
ванны, унитазы, садовая мебель, велосипеды,
детские коляски и т.п. могут пригодиться

кому-то из друзей или знакомых. Если же нет,

их нужно отвезти на станцию приема отходов
– их при необходимости разберут на части,
чтобы найти им новое применение.

Лекарства
Если раньше рекомендовали смывать старые
лекарства в канализацию, то теперь известно,
что, попадая в природу, они причиняют вред
животным, птицам и окружающей среде в
целом, а многие из них также загрязняют
поверхностные и грунтовые воды, и в итоге
могут оказаться в воде, которую мы пьем.
А вы знали, что по приблизительным оцен-

ежегодно в Балтийском море оказывается
до 2200 тонн отходов лекарственных препара-

кам

тов, что составляет почти 30% всех проданных
лекарств?
Гормональные препараты могут вызвать
бесплодие и реверсию пола у рыб и амфибий, а
антибиотики могут привести к развитию резистентности микроорганизмов.
Такие вещества и лекарства в различной

форме

можно вместе с

упаковкой бесплатно
или на станцию

передать в ближайшую аптеку
приема отходов.

Крупные пластиковые отходы

Периодически в

.

дует сортировать домашние отходы денежная экономия. Многие семьи обнаружили, что
после того, как они начали сортировать отходы,
им приходится реже заказывать вывоз мусора.
Поскольку многие отходы станции приема
отходов принимают бесплатно, плата за вывоз
отходов уменьшается.
Если семья из четырех человек ежегодно
производит около 1600 кг – около 8 м3 или
8000 литров
отходов (1 м3 отходов весит
200
кг).
порядка
Поскольку больше половины
–

для кошачьего туалета, CD-диски, ручки, лампы
накаливания, остывшая зола и т.п.
Смешанные бытовые отходы собирают
отдельно и выбрасывают в соответствующий

хозяйстве возникают такие

Градусник

отходы, как поломанные или просто ненужные пластиковые санки, часы, пластмассовые

Как ртутные, так и электронные отслужившие

игрушки, ведра, миски и т.п. Их можно

приема отходов. Если ртутный градусник раз-

отвезти

свое градусники следует сдавать на станцию

станцию приема отходов, где они получат
новую жизнь, став чем-то полезным: например,
строительными материалами, садовой мебелью,

бился, вытекшую ртуть следует собрать в банку
и также отвезти на станцию приема отходов.

трубы, контейнеры, заборы и инструменты.
Вы знали, что повторное использование
одной жестяной банки позволяет сэкономить
электроэнергию, необходимую для работы

парковой скамейкой или

Химикаты

пьютера в течение трех часов?

сывать в

Из металлических банок с залоговой

кировкой делают новые банки, автомобильные
детали, строительные элементы, винты, гайки,

ком-

чистым. Контейнер для бумаги вы узнаете по
соответствующей табличке или синему цвету
Также макулатуру можно сдать на ближайшую
станцию приема отходов.
Из макулатуры можно производить новую
бумагу и картон, коробки для яиц, тетради,
газеты, туалетную и упаковочную бумагу, а
также множество иной бумажной продукции.
Каждая тонна переработанной бумаги позволяет сберечь до 31 дерева, 4000
энергии, 270 литров нефти и 26 000 литров
воды.
otxoaob.

CTaHL(Hio npneMa

кВт-ч электро-

Биоразлагаемые отходы
Такими отходами являются, например, фрукты
и овощи, а также их кожура, выпечка,

кофейная

гуща и чайная заварка с фильтрами, грязная
бумага и картон, хозяйственная бумага, салфетки, садово-парковые отходы (листья, мелкие растения и т.п.).
Из биоразлагаемых отходов садоводы могут
самостоятельно делать отличный компост.
А если в вашем хозяйстве компост не найдет

отходы можно выбрасыприменения,
вать в контейнер для биоразлагаемых отходов,
который можно узнать по соответствующей
табличке noAOTeHi(a
mTopbi,
или коричневому
h
npoane цвету TeKCTHAbHbie
такие

Одежда и обувь
Если в хозяйстве есть ненужная, но чистая
и целая одежда или обувь, постельное белье,
шторы, полотенца и прочие текстильные
изделия, их можно сдать в центр повторного
использования, просто отвезти на станцию
приема отходов или поместить в контейнер для

сбора одежды.
Смешанные бытовые отходы или бытовой
мусор
Смешанными бытовыми отходами также
являются грязная или рваная одежда и обувь,
мягкие игрушки, крупные кости (в качестве

вита-

отходов), пищевые добавки и
мины, косметика, подгузники, наполнитель
пищевых

на

стеновыми панелями.

Сюда относятся старые масла, краски, лаки,
Стекло
Любые стеклянные предметы следует выбра-

контейнер для

стекла. Из стеклянных

бутылок производят новые бутылки и банки,
вазы, блюда, миски и т.п.
А вы знали, что стекло является на 100%

перерабатываемым материалом?
Наряду с обычным мусором в домохозяйстве образуются и опасные отходы или отходы,
представляющие те или иные проблемы. С
ними нужно обращаться с особой осторожностью. Ни в коем случае такие отходы нельзя
выбрасывать вместе с бытовым мусором или

клей, пестициды, яды (крысиный яд, средства

улиток), жидкость для снятия лака для

от

ног-

тей, средства для прочистки труб и прочие
опасные или неизвестные химикаты. Такие
отходы следует сдавать на станцию приема
отходов.
Внимание!
Не

сжигайте отходы

сжигать.

Сжигать можно только чистую бумагу, картон и
древесину (неокрашенную и непропитанную ).
Все остальное выделяет при горении
тые газы и загрязняющие окружающую среду
вещества, которые помимо прочего могут быть

Лампочки

канцерогенными, вызывать пороки и задержку
развития. Кроме того, ядовитые вещества

при-

Экономичные и светодиодные лампочки являются опасными отходами, и их следует отвозить

накалива-

станцию приема отходов. Лампы
ния и галогенные лампы можно выбрасывать
на

ядови-

вместе с обычным бытовым мусором.

Батарейки и аккумуляторы
Батарейки, подзаряжаемые батарейки, автомо-

чиняют вред экологии.
Такие отходы сжигают в специальном
котле при тщательно контролируемой высокой
температуре.
Лучшее, что можно сделать для снижения
нагрузки на природу – сократить количество
возникающих отходов. Каждая семья может
подумать, какой объем отходов реально появ-

бильные аккумуляторы, аккумуляторы мобиль-

ляется дома и в какой

ных телефонов,

вать

MP3-плейеров и прочей

элек-

троники можно бесплатно сдать в магазин, где
продаются аналогичные батарейки и аккумуляторы, либо отвезти на станцию приема отходов.

мере их можно использо-

повторно.

Вот несколько примеров того, за что ваш кошелек и окружающая среда скажут вам спасибо:
Используйте многоразовые тканевые сумки
для покупок.
Наклейте на почтовый ящик наклейку
«Ainult tellitud post» («Только заказанная
почта»), которую можно бесплатно полу•

Шины
На ближайшей станции приема отходов также
примут автомобильные шины, шины от тракторов, прицепов и других транспортных средств.

•

чить в почтовом отделении.

Крупные строительные отходы
После строительных работ на станцию приема отходов также можно отвезти окна, двери,
гипсокартонные плиты, стекло, кирпичи,
ительную вату, трубы, лакированную или окрашенную древесину и т.п. Также можно заказать
специальный контейнер для строительных

стро-

отходов.

Совершайте покупки с умом, используйте
список покупок.
Распечатывайте меньше документов.
Покупая кофе, используйте свою кружку.
Покупайте подержанные вещи (одежду,
книги, игрушки, мебель, электронику).
Ненужные вещи отдавайте тем, кому они
пригодятся.
Не покупайте инструменты, а арендуйте
или одалживайте их.
Отдавайте предпочтение
мым батарейкам и изделиям многоразового
•

•

•

•

•

•

Этернит и другие содержащие асбест
материалы
Такому строительному мусору место на ближайшей станции приема отходов.
Электроника
Если в хозяйстве появились ненужные холодильник, плита, стиральная машина,
приемник, фен, плойка, наушники, компьютер,

радио-

•

подзаряжае-

использования.

По этому адресу вы найдете инструкции, которые помогут в сортировке отходов:

www.envir.ee/et/jaatmed
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Enampakkumine

ALUTAGUSE SPORDIKALENDER
22.11.2019 Korvpall Iisakus. Meeste Saku II liiga
Alutaguse KK vs Rae Koss Hansaviimistlus/Estanc

26.11.2019 VIII Mäetaguse ujumise seeriavõistlus
2019 VIII etapp
29.11.2019 Korvpall Iisakus. Meeste Saku II liiga
Alutaguse KK vs Võrumaa
12.12.2019 Korvpall Iisakus. Meeste Saku II liiga
Alutaguse KK vs Iisaku Gümnaasium/RHKK
17.12.2019VIII Mäetaguse ujumise seeriavõistlus
2019 IX etapp
18.12.2019 Korvpall Iisakus. Meeste Saku II liiga
Iisaku Gümnaasium/RHKK vs Tartu Ülikooli
Korvpallikool

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Alutaguse
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE882200221068420618
bank hiljemalt 14. detsembril 2019. a kella
või tasutud
sularahas vallavalitsuse raamatupidamises. Enampakkumise
nud isikule tagatisraha ei tagastata, vaid arvestatakse
suks. Enampakkumises osalejatele, kuid mittevõitnud isikutele
kuulub makstud tagatisraha tagastamisele kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu
ei tagastata.

10.00-ks

20.12.2019 Korvpall Iisakus. Meeste Saku II liiga
Alutaguse KK vs Rapla Korvpallikool

Autoromudele tullakse tasuta järele
Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu
ei riku mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik ka keskkonnale.
Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta
sinna, kust tollest tehakse midagi uut. 18. novembrist
kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja
Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära.

Lisainfot saab Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt
5188213 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.
Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele
südamele, et inimesed oma romusõidukiga tegeleksid ning
annaksid selle õigesse kohta käitlemiseks.
Kindlasti ei tohi autoromu omaalgatuslikult lammutada

n-ö

suvalisele inimesele. Autoromu,

millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike

jäätmete hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli võib
põhjustada ohtu nii keskkonnale kui tervisele. Umbes 6 kuni
12 liitrit vedelikke (v.a. kütus) eemaldatakse autoromust selle
käitlemise ajal. Lisaks põhjustavad pliiakude mittenõuetele
vastav käitlemine ning plastiku põletamine tõsist muret.
MTÜ Autolammutuste Liit südamele, et pahatihti autode
kinkimisel/müümisel hangeldajatele, kes lubavad registris
asjad korda ajada, jääb tegelikkuses sõiduk ikkagi endise
omaniku nimele. Sellisel juhul vastutab omanik ka kõikide
trahvide ja muu sellise eest.

Tallinnas 1946. aastal. Aastatel
1947 – 1951 õppis Judith Eesti

Riiklikus Teatriinstituudis draamanäitleja erialal.

Judith Kulvere

on töötanud

AÜ Kunstilise Isetegevuse Majas

(1961–1982), Vabariiklikus Tal-

linna Onkoloogia Dispanseris

(1982–1984), lühikest aega Iisaku
lasteaias Kurekell ning olnud

•

Enampakkumises osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut
enampakkumisel osalemiseks kuulutuses nimetatud tingimustel
ning panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumises
mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada.

Notariaalne ostu-müügi leping tuleb enampakkumise võitjaga
sõlmida hiljemalt kahe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist ning ostusumma tasumist. Notaritasu maksab

33 66 902; 520 2014; tairi.hytt@alutagusevald.ee

Judith

sünnikohta Iisakusse, et leida siit südamerahu
ja kindlustunnet. Koheselt
dis ta rakendust organistina

tagasi

oma

lei-

noorusest,

„Hoides inimlikku väärikust“
„Mereigatsus“,

Kul-

Judith ennast koha-

Tegutsenud aastakümneid Iisaku
ja sõnakunstiringi juhen-

draama-sõnakunstirin-

IISAKU KIRIK

ILLUK KIRIK

1. dets missa kell 10 1. advendipüha
kell 11 süütame 1. advendiküünla
kiriku juureskuusel

24. dets jõululaupäeva jumalateenistus
kell 12

8. dets missa kell 10 2. advendipüha
15. dets missa kell 10 3. advendipüha

TUDULINNA KIRIK

24. dets jõululaupäeva jumalateenistus
kell 14

22. dets missa kell 10 4. advendipüha

25. dets missa kell 10 1. jõulupüha

Koolis klaveri erialal.
35 aastat töötas Judith Kulvere Tallinnas klubide ja
rimajade kunstilise juhina, samuti
erinevate asutuste Eesti Kunstsarve Tehase, Tootmiskoondise
"Polümeer" ja Tööstuskaubastu
Klubi –

gide juhendajana.
1984. aastal jõudis

detsembris

Täiendav info: Tairi Hütt vallavara- ja andmekaitsespetsialist

kodukirikus. Pea 30 aastat teenis
ta ustavalt kaasa igal jumalateenistusel. Kirikumuusikuna ei
pidanud ta paljuks ulatada oma
abikätt ka Tudulinna, Illuka ja
teistele kogudustele. Judith
vere oli ustav kristlane, aktiivne
koguduse liige ja pühendunud
töötegija.
Pensionipõlves Iisakus elades

draamadaja ja lavastajana, jõudsid tema
käe all Iisaku rahvamaja lavalaudadele 25
näiteks „Maske-

lavastust,
raad Ungrus“, „Mikumärdi“, „Ebavõrdne abielu“, „Juuraku Hulda“
oma

JUMALATEENISTUSED

Alutaguse Hoolekeskus
24. dets jõuluõhtu jumalateenistuskell 16

„Kevadest,

nii

EELK

enampakkumise võitja.

listeni luule- ja muusikakavad
„Elu on hetk“, „Ennast otsides“
armas-

esinemas

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 24.10.2019 otsusega nr 209 Permisküla Võitja
maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see
hõlmab Võitja maaüksust (22901:007:0284). Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Võitja kinnistu jagamise teel 21 elamumaa krunti, 1 tootmismaa (alajaam),
1 transpordimaa (planeeringualasisene tee) ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega
krunt, kuhu on planeeritud elamukrunte teenindav puurkaev, reoveepuhasti ja
tuletõrje veevõtukoht. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Illuka
valla üldplaneeringut Võitja maaüksuse osas maatulundusmaast osaliselt elamumaaks. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel
www. alutagusevald.ee/kehtestatud.

•

liku kultuurielu edendamisele.

–

www. alutagusevald.ee/kehtestatud.

•

asendusõpetaja Iisaku Kunstide

kultuu-

Planeeritava ala pindala on ca0,5 ha ning see hõlmab osaliselt Alajõe metskond 21
kinnistut (22401:003:0800). Planeeritav tee (ca 1,37 km) algab Valetu soo põhjaserval
asuvalt teeltkinnistu Alajõe metskond 26 (12201:001:0850) ja lõpeb Alajõe metskond
21 (22401:003:0800) kinnistul asuval teel. Detailplaneeringuga vähendati Imatu oja
ehituskeeluvööndit ning anti ehitusõigus Imatu ojale truubi rajamiseks. Detailplaneeringu koostamisest ja elluviimisest huvitatud isik on Riigimetsa Majandamise Keskus.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel

•

Iisaku kultuuriööl, kirjanduslik-muusikalised põimikud „Sõnadeks saanud süüdistused“ maailmakuulsatest naistest, „Iisaku
Memento“, „Anna mulle alandlikkust ka viha päevil“ küüditatute
mälestuspäevaks jpt. Samuti lõi
Judith Kulvere kaasa mitmesuguste Iisaku valla tähtpäevade
organiseerimisel ja läbiviimisel.
Iisaku raamatukogus toodi
Judithi kaasabil kirjandushuvi-

pühendas

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 24.10.2019 otsusega nr 210 Pootsiku küla
Törzapi tee detailplaneeringu.

•

line organist ja kohaliku kultuuri

Rak-

võitettemak-

Enampakkumisest osavõtjal esitada enne enampakkumise
toimumist:
avaldus enampakkumises osalemiseks;
juriidilise isiku puhul pädeva juhtimisorgani otsus enampakkumises osalemise ja enampakkumise võitmise korral ostu-müügi
tehingu sõlmimise kohta;
juriidilise isiku esindajal volitus ja isikut tõendav dokument;
füüsilisel isikul isikut tõendav dokument;
maksekorralduste-või sularaha sissemakset tõendavad koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

25. oktoobril 2019 lahkus meie
hulgast Iisaku valla aukodanik,
EELK Iisaku koguduse pikaaja-

veres. Keskhariduse omandas ta

Swed-

Pakkumise samm on 500 eurot.

In Memoriam
JUDITH KULVERE

kandja Judith Kulvere.
Judith Kulvere sündis 23. juulil 1927. a Iisakus pastori perekonnas. Siin alustas ta ka kooliteed,
mis jätkus Jõhvis, Narvas ja

Detailplaneeringud

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 16. detsembril 2019. a kell 10.00
Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (aadress:
Pargi 5, Mäetaguse alevik) suulise enampakkumise Mäetaguse alevikus Kooli tn 15 asuva hoonestatud kinnistu nr 4881608 (katastriüksus 489802:002:0579) müügiks, millel asub Mäe taguse mõisakompleksi kuuluv kahekorruseline hoone (EHR kood 102035433).
Hoonet kasutab osaliselt üürilepingu alusel Catering Kene OÜ
(üürileping kehtib kuni 01.12.2023).
Kinnistu enampakkumise alghind on 18 000 (kaheksateist tuhat)
eurot, osalustasu suurus 100 (ükssada) eurot ning tagatisraha
suurus 1 800 (üks tuhat kaheksasada) eurot.

24.11.2019 Võrkpall Illukal. Coolbet Rahvaliiga II
tugevusgrupp Alutaguse vs Mulgi vald

või anda seda üle
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maakonnas

kui

„Virr-varr“ jpt. Viimasega käidi
esinemas nii oma maakonnas kui
vabariigi eri paikades.
Suurepärase vastuvõtu osaliseks said Iisakus kirikus
teerium „Raamatute Raamat
Piibel“, „Ööluulet ja

müs-muusikat“
–

lõunast"

armas-

„Onegin,

„Kevadest, noorusest,
tusest“, „Käib aimamatut rada
armastus“, „Me tuleme põhjast ja
lõunast“, „Mereigatsus“, „Onegin,
on teil meeles veel?“, „Otsides inimest“ pastor Voldemar Kuljuse

loomingu põhjal,„Sügisnukrus“
Tema käe all valmisid kavad eesti
luuletajate Ernst Enno, Doris
ilmakirjandusest

tuntud

autorite

29. dets missa kell 10 Püha Perekond

Judith oli üks

neist, kes 30

aastat tagasi pani aluse Iisaku

ja Breklumi koguduste partnerlusele. Selle aja jooksul aitas ta
sõprussuhteid säilitada ja hoida.
Judithil oli oskus suurepäraselt
seostada minevikku ja tänapäeva
ning sellest jutustada, mis aitas
saksa sõpradel paremini mõista
Eestit ja siinseid inimesi.
Judith elas lihtsat, tagasihoidlikku ja altruistlikku elu. Ta mõt-

les ikka rohkem oma kaasteeliste
kui enda heaolule. Sageli tundis
ta huvi ja muretses, kuidas teistel läheb ning toetas abivajajaid
või andis lihtsalt head nõu ja
soovitusi.
2014. aastal valis Iisaku
lavolikogu Judith Kulvere Iisaku
valla aukodanikuks kauaaegse
ja kohusetruu tegutsemise eest

Val-

Iisaku kultuurimaastikul.
Meile jääb Judithist mälestus

Kareva, Kersti Merilaasi, August

kui alati sõbralikust, hoolivast,

Sanga, Juhan Viidingu ning
ilmakirjandusest tuntud autorite
Aleksander Puškini, William Shakespeare, Rabindranah Tagore´i

töökast, abivalmist,

maa-

rõõmsameel-

loomingust.
Vallates suurepäraselt saksa ja
vene keelt, tegutses Judith Kulvere

sest, entusiastlikust ja huumorimeelsest inimesest.
Judith Kulvere jääb alatiseks
kõigi nende südamesse, kellel
oli õnn teda tunda, austada ja
armastada.

Iisaku kiriku ning kodukandi ajalugu. Sissekanded külalisteraamatus näitavad, millised soojad
ja südamlikud tunded on Iisaku

EELK Iisaku kogudus
Iisaku Kihelkonna Muuseum
Iisaku Kunstide Kool

ka giidina, tutvustades külalistele

kirikust külalistele jäänud. Lisaks
tõlkis Judith saksa keelest eesti
keelde erinevaid tekste, luuletusi
ja mõteteri.

21. dets jõulujumalateenistus kell 11

In Memoriam
Pühakutepäeval, 1. novembril, saatsime Iisaku
kirikust Issanda rahusse puhkama koguduse kauaaegse organisti ja ustava kristlase Judith Kulvere.
Judithiga hüvasti jätmakogunes kodukirikusse
palju sõpru ja kaasteelisi. Vaikse orelimuusika ja
küünlavalgusega täidetud pühakojas rännati mõtetes

möödunud aegades.
Matusetalituse, mis algas Iisaku segakoori

Vallavo-

kes tema hauakääpa rohkete lilledega kaunistasid.
Puhka rahus, armas Judith!
EELK Iisaku kogudus ja õpetaja Avo Kiir

Alutaguse Vallavalitsus
Alutaguse Vallavolikogu

Iisaku Lasteaed Kurekell
Iisaku raamatukogu
Iisaku rahvamaja

esi-

tatud „Reekviemiga“, viis läbi koguduse preester
Avo Kiir. Hingeliigutavalt kõlas koguduse õpetaja
poolt kitarri saatel Judithile pühendatud laul „Ma
tahaks olla üks vana kirik“, mille viisi on loonud
Avo Kiir ja sõnad on saksakeelest tõlkinud Judith
Kulvere.
Järelehüüdeks said sõna Alutaguse
likogu esimees Raivo Raap, sõpruskoguduse
esindaja Birgit Nielsen ning näitleja ja lavastaja
Toomas Lõhmuste. Viimast sidus lahkunuga
pikaajaline sõprus ning ta pidas Judithit oma
teiseks emaks nimetades teda ikka ja alati ainult
mammaks.
Leinas mängis orelil Evi Kant Soomest, kelle
jaoks oli Judith esimene õpetaja ja suunaja tema
muusikuteel.
Südamlik tänu kõigile, kes pidasid kalliks
mälestust Judithist saates teda viimsel teekonnal ja

VÄINO KARLSON
JUDITH KULVERE
LJUBOV GRUDKINA
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OLIVER VIDETORN

Õnnitleme

sünnipäevalapsi
RUFINA BATURA

95

ALEKSANDRA SÄÄSK

95

NIINA LUPANOVA
MATRJONA LÜTER

92
91
91

MAIMU PÄRN

VALENTIN LÜTER
RIMMA MATINA

90
90

ELMAR ROOSVALD

88

VALENTINA SHCHUKINA
MARET REGO

88

VALTER RAJAMETS
HELJU JUNOLAINEN

87
87

LJUDMILLA PARFEJEVA

87

NIKOLAI RAK

86

MALL PAATE

86

ELLU HEIN
UUDO MAASIK

86
86

AINA-MELAIDE JUUSE
HELGA ROOGER

84
84

MAIE KLEMENT

84

MARIA ARTAMONOVA
VEERA LÜTTER

84

LEIDA KIVIMAA
TATJANA SOKOLOVA

84
84

ÜLO TALITEE

83

ANTONINA AUNAP

83

MIHHAIL KOZLOV
NINEL KESKÜLA

83

88

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
24. november kell 12
Iisaku rahvamajas mälumäng
•

25. november kell 18-20
Noortekeskuste kadrisandid jooksevad valla erinevates külades katri.
•

84

muusikafestivali avakontsert
Virgo Veldi (saksofon), Toomas Vavilov
(klarnet) ja Marko Martin (klaver)
Kontsert on tasuta!

MILVI MÖLDER

•

82

VASYL RUDENKO
HÄRDA JAKOBSON
NIINA KRUTS
ILME AUNAP

30. november kell 19
Iisaku rahvamajas
Iisaku segakoori jõulueelne kontsert
Tasuta
•

81

81
81
81

MARIA FEDOROVA

1. detsember kell 11
Iisaku kiriku juures
•

MAIE MURULAID
LUULE KIVIMÄGI
AIVO KILK

81

VIIVI TUKKIJA
NAIMA TORGLA

80
80

PILVI REINOV

80

VAIKE REEST

80

Kiiklamuinasjutukülategijadkutsuvad

MARIA KIM

75

VOLDEMAR FLOSS
JOOSEP REEST
JOE KULDMA

JÕULUMEMMEMAALE,

75

misonKiiklarahvamajasavatud

81

2.-15.detsembrini2019.
EsmaspäevastreedenioodatakseKiiklajõulumemmemaale

koolide,lasteaedadejaasutustekuni20-liikmelisilastegruppe.
Nädalavahetustelsaabtullaperedega.

70
70

Pääse5eurot.
Argipäevitialgabprogrammkell10,12ja14ning
laupäevitijapühapäevitikell11,13ja15.
Külastajasaabteada,kuhujamikskadusjõuluvana.
Koosjõulumemmejatemaabilistegasaabosaleda

jõulumemmemaajõuluettevalmistustes.
Mälestusekssaablisaksmuinasjutuliselejõulutundelekaasa
jõuluküpsusetunnistusejaendatehtudmeisterdused

ARTSAR AUTO OÜ

Avatudmagusakohvikjajõulumemmesuveniirilett.
Toimubloterii(pilet2eurot),kusigapiletvõidab.

»rehvivahetus

NB!Võimalusekorralkaasavõttavahetusjalatsid.

»sõidukite hooldus
ja remont

Infojaregistreerimine:

platsil kuusel küünalde
süütamine, jõuluvalguse jagamine.
Esinevad Alutaguse valla kollektiivid.
Mõisa esisel

•

e-postilmaadaam@kiikla.ee;

»kaubaveo-ja

Facebookis„Kiiklajõulumemmemaa”;

puksiiriteenused 24/7

kodulehelwww.kiikla.ee .

»käivitus abi

Iisaku Kihelkonna Muuseumis
Avatud kohvik, saab osta-müüa
jõuluga seotud esemeid, juua kohvi,
ajada juttu.
•

2.-15. detsember Kiikla rahvamajas

jõulumemmemaa
Info ja registreerimine: 5190 2091

Pääse 5€

PIIRI HAMBARAVI
Iisaku Hambaravi kabineti vastuvõtuajad
Esmaspäeviti 10.00 13.00
-

KUULUTUSED

Meil on Haigekassaleping lastele
kuni 19. a tasuta hambaravi

6. detsember kell 11

Mäetaguse rahvamajas
Lasteteatri Trummi jõululavastus

Avatud 2. 6. detsembrini
Iisaku Muuseumi jõulukohvik
-

Kurtna seltsimajas

Maarjaheina jõulupidu

Pakume

kella
12.00-16.00
Precious
Moments
:

with Baby
Carla
Kohvi, teed, natuke
magusat j sutsuke soolast.
Cuddling up tojaMom
Korraldame jõulumüüki
toimub heategevuslik
loterii.
Võtame komisjonimüüki jõuluteemalisi esemeid
Tooge need siis paar päeva varem, et saaksime
sobivalt välja panna.

•

9.-20. detsember Iisaku Muuseumis

Jõuluprogramm etteregistreerimisega

11. detsember kell 16-17.30

vilistlased

10-14

14. detsember kell
Iisaku rahvamajas Jõululaat
Lisainfo: 5623 3256
•

tuses. Külla tuleb jõuluvana, kellel on

!

•sooda-

Iisaku Tartu mnt 52 (sisenemine kiiraabi poolelt.)
Tel: 33 933 55; 5118379

Iisaku Kunstide Kooli õpilaste
tööde näitus Kurtna raamatukogus
novembris-detsembris.
Harrastuskunstnik Tõnu Linderi
maalinäitus Iisaku raamatukogu
trepigaleriis novembris-detsembris
•

Esemenäitus „Jõulumees ja

päkapikk“ Iisaku raamatukogus
1. detsember -10. jaanuar

koos jõuluvana ja päkapikkudega.
25. detsember kell 16

Alajõe kogukonnamajas jõulupidu
Külla tuleb jõuluvana, jõululoterii,
tantsuprogramm. Sissepääs
suveniir.

–

Kurtna noortekeskuses
Kurtna noortekeskuse perepäev
Noortekeskuse huviringid tutvustavad
oma tegemisi.

6. detsember kell 14-21
Iisaku noortekeskuses

•

Teemapäev„Mina ja maailm“.
Külla tulevad ja kogemusi jagavad:

tuntud juutuuber The Tomiskene,
„Kättemaksukontori“ staar Kristjan
Lüüs, draamaõpetajad Ruslan ja
Priit (mängud, harjutused, draama).
Päeva toetab projektikonkursi
Idee viit raames (Haridus-ja

23. detsember kell 17
Kiikla rahvamajas laste jõulupidu
Näha saab põgusaid pildikesi päkapikkude elust Alutaguse talendikate esi-

•

€

NÄITUSED

NOORETÜRITUSED

kingikotis üllatus. Laulud ja mängud

•hammaste eemaldamine (ka tarkusehammaste)
ja pärlipesu hammaskonnale pigmendi
eemaldamiseks
•hambakivi eemaldamine

peopäeval 7

29. november kell 18-21

•laste ja täiskasvanute hambaravi
•proteeside valmistamine

(plastmass-ja

€,

Info ja laudade broneerimine
tel 3393593, 58866418.

"Linnupuu" (lasteaiaealistele)

TEOSTAME:

büügelproteesid)

Aastavahetus rahvamajas

Tantsuks ansambel Perfekt
Vaatame tagasi möödunud aastasse,
piilume uude. Kohv-tee laual, muu suupärase võivad pidulised ise kaasa võtta.

Kestvus 35 min. Etenduse lõpus
saabub jõuluvana. Pilet 3€

•

Pensionäridele ja tõõvõimetus pensionäridele on
haigekassa hüvitis 260 euri iga 3 aasta tagant.

PLAYING WITH DAD

14. detsembril kell 13

28. detsember kell 20

ansambliga Irene ja Ivar Hansen.
Õhtut juhib Mare Taar.
Pääse 5 €, seltsi liikmetele 2 €.
Korraldab Tudulinna Laulu-Mängu
Selts. Lisainfo ja laudade broneerimine
marika.kochk@mail.ee või 5224848.

•

•

Iisaku raamatukogus
„Lendude lennukad jutud“
Külas on Iisaku Keskkooli 3. lennu

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

Ostansõidukeid ja kaubikuid, igas
seisukorras, võib remonti vajada!
Tel 5309 2650

•

Tudulinna rahvamajas
Tudulinna rahvamaja 60
Üllatuskontsert ja aastalõpupidu

•

Kiikla muinasjutuküla

•

Tel 50 45 215, 51 45 215

Lisainfo ja laudade broneerimine
huvikeskus@alutagusevald.ee
või 3366963

Pilet eelmüügist 5

2.-6. detsember kell 12-16

tel51902091,jõulumemmRuth;

»varuosade müük

põllu maad.info@est-land.ee

poolt.

31. detsember kell 21
Iisaku rahvamajas

1. detsember kell 16

Mäetaguse mõisa esisel väljakul
Jõulukuuavamine 1. advent

70
70

metsa- ja

Sleepwalkers, õhtut juhib Veiko Veiert.
Piletid kuni 18. detsember 8 €, hiljem
10 €. Laudade katmine piduliste endi

•

•

75

NIINA STEKLOVA
HELGA HÜTT

28. detsember kell 19

Advendiküünla süütamine

80

HILLE ESTORN

OÜ ESTEST PR ostab

29. november kell 19

Iisaku rahvamajas
Rakvere teatri komöödiaetendus
„Astuge edasi“ Pilet 16€/14€

83
83

AADO TAAR

•

Mäetaguse rahvamajas
Aastalõpupiduansambliga

26. november kell 18
Iisaku rahvamajas Virumaa

83
83

NIINA USSOVA

26. detsember kell 11
Pagari seltsimajas
Koduste laste jõulupidu,
jõuluetendus,külla tuleb jõuluvana

uusaasta

Teadusministeerium,
Eesti Noorsootöö Keskus)
29. detsember kell 18
Kurtna noortekeskuses
•

Aastalõpupidu ööbimisega 13+
Kaasa võtta midagi ühisele peolauale,
väike üllatuskingitus loosikotti,

magamiseks madrats, padi,
magamiskott. Vajalik lapsevanema
kirjalik nõusolek! Noortele, kes ei jää
ööbima lõpeb pidu kell 22.00. Lisainfo
ja registreerumine oma noortekeskuse
noorsootöötaja juures.

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