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Iisaku Kunstide Kool 30
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev

Ühe unistuse täitumine
Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor

Kunstide kooli arengukava tehes oleme alati
lisanud sinna ka unistuse uuest kabinetklaverist. Aastad on möödunud ning tõt öelda
tekkis juba tunne, et unistuseks see jääbki. Ega
me koolis vahepealsel ajalgi käed rüpes istunud – sai projektidega raha otsitud ning vana
Estonia klaver korralikult ära remonditud. Uus
klaver oli nii suur tükk, et selle jaoks rahastajat
leida ei lootnud. Nüüd aga võib öelda, et meie
jaoks on väike ime sündinud ning kunstide
kooli klaveriklassis ilutseb uhiuus Estonia
kabinetklaver otse vabrikust. Selle eest on
põhjust tänulik olla riigi poolt
tele eraldatud huvihariduse toetusele, mis teeb

omavalitsus-

huvikoolide elu veidi võimalusterohkemaks
see varasematel aegadel olnud on.
Klaverivabriku juhi Indrek Laulu aadressil

kui

võib öelda ainult häid sõnu. Klaveri ostmine
on ju parajalt pikk protsess. Saime mitmeid
kordi helistada, kokku leppida ja aru pidada. Ta
oli alati toetav, andis nõu ja pakkus lahendusi.
Kui klaveriõpetaja Irina Sbrodovaga vabrikus

klaverit välja valimas käisime, tegi ta meile seal
põhjaliku ekskursiooni. Nägime, kuidas meistrid puidust detailidega toimetasid. Nägime,
kuidas klaverikeeled laest alla rippusid, et need
sirgeks vajuksid. Saime näha masinat, mille
ülesandeks on klaver sisse mängida (õigem
oleks öelda tampida), et keeled veniksid ja
pill edaspidi hääles püsiks. See masin asub
omaet e helikindlas ruumis. Saime teada, et
töötajaid on vabrikus neljakümne ringis ning
meistrid on samahästikui asendamatud. Aastas valmib Estonia vabrikus 300 klaveri ringis
ning neid müüakse üle kogu maailma. Meil oli
väga põnev ja emotsionaalne päev.
Vabriku head müügitööd näitab, et meil
oli valida kolme klaveri seast – just nii mitu
neid meile sobivaid 190 cm mudeleid parasjagu majas oligi. Kõlalt olid kõik ühtviisi head,
mistõtu sai lõpuks määravaks silmailu. Meie
klaver on "peidetud iludus makassariga", mis
tähendab, et kõlakasti siseservas, noodipuldil
ja klaverikaane sisekülje viimistluses on kasutatud makassari eebenipuu spooni. Makassari
eebenipuu on ilus musta-pruunitriibuline hinnaline puit. Indrek Laulu sõnul Eestis rohkem
sellist klaverit müüdud ei olegi. Meie klaver
kannab numbrit 18 088 umbes nii palju
–

–

klavereid

on

vabrikus valmistatud Ernst Hiisi

aegadest peale.

e-

Klaveri transport on omaet e tõsine et
võtmine ikkagi 430 kg. Jalad käivad küll
õnneks alt ära, mis hõlbustas ustest
manööverdamist. Aga ülejäänud korpus on
ikkagi suur. Väga suur! Ja transportimise
ajal tuleb olla hoolas, et midagi katki ei teeks
ega ära ei kriibiks. Meie klaveri tõi kohale
Ava-Ekspress, kes klaverivabrikuga tihedat
koostööd teeb. Nende meeste jaoks ei olnud
klaveri transportimises midagi erakordset
vilt, köied, kiled, kelk ning klassis ta oligi.
Meeldiva üllatusena oli meile klaveriga kingituseks kaasa pandud Alo Põldmäe raamat
„Eesti klaver", kust saab uurida Eestis ehitatud klaverite kohta. Raamat on mahukas,
sest klavereid on Eestis ehitatud juba alates
1779. aastast.
Estonia klaverivabriku kodulehelt leidsime,
et Arbo Valdma on kirjutanud nii: „Estonia
klaverivabrik vabrik, mis ajab iga laiskuse
usinuseks". Eks loodame meiegi, et igasugune
laiskus saab aetud usinuseks meie õpilastel
on võimalus harjutada ja õppida sedavõrd uhke
instrumendi peal.
–

sisse-

28. novembril 1918 algas võitlus Eesti vabaduse ja
enesemääramisõiguse eest. 402 päeva sõdisid Eesti
väed Nõukogude Venemaa ja Saksa Landeswehri ülekaalukate vägede vastu.
2. veebruari öösel, kell 00.45 kirjutati alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel.
Tartu rahulepinguga tunnustas Nõukogude Venemaa
tingimusteta Eesti Vabariigi iseseisvust, määrati kindlaks Eesti-Vene riigipiir ja kooskõlastati vastastikused
julgeolekutagatised. Järgnevalt tunnustasid Eesti Vabariiki de jure paljud riigid.

24. veebruar

–

Eesti iseseisvuspäev

Eesti iseseisvuspäev on riigi ja rahva pidupäev. Iseseisvuspäev märgib rahva enesemääramisõiguse

–

-

–

teostumist.

1917. aasta oktoobris kukutasid bolševikud Vene
Ajutise Valitsuse ja kehtestasid nõukogude diktatuuri.
Hoidmaks Eestit vajumast Venemaa sisekaosesse, kuulutas Maanõukogu end 15. novembri 1917 ainsaks kõrgeima võimu kandjaks Eestimaal. Maanõukogu vanematenõukogu ja maavalitsus otsustasid, et Eestist saab
iseseisev vabariik. Koostati Eesti iseseisvusmanifest ja
moodustati kolmeliikmeline Päästekomitee, et esime-

sel võimalusel iseseisvus välja kuulutada.
See hetk saabus 24. veebruaril, mil Päästekomitee
avaldas „Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele”. Ühtlasi
nimetati ametisse Ajutine Valitsus ning asuti ette valmistama valitsusasutuste loomist.
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Uuel aastal ikka uue hooga
seda, meil on vaja vaadata tulevikku
arvestusega, et peame hakkama saama
et

vähemate rahaliste vahenditega. Meil

tulevikuvi-

vaja leida võimalik uus
sioon kuidas säilitada meie kogukonda

on

-

elujõulisena, missugused väljavaated on
et evõtluse arengul Alutaguse vallas, mida
on vaja selleks teha kohalikul tasandil, et

mikro-

Raivo Raap
Alutaguse Vallavolikogu esimees

kaasa aidata
ja väikeetevõtluse
elavnemisele. Missugusel tasandil me
oleme võimelised üleval pidama oma
taristuid ja missugused avalikud teenused
on võimetekohased, et elada siin sellisel
tasemel elu, kuhu sooviksid oma elukoha
rajada meie lapsed ja soovitaks tulla ka

mujalt.

Alutaguse

valla elanikud ja sõbrad!
2019. aastal on maakera keerelnud kuidagi eriti kiiresti. Hoogu
on andnud erinevad põnevad sündmused
maailmas, poliitilised sündmused meil ja
mujal ning teguderohke aastaring meie
vallas. Muidugi on see ainult tunne maailm keerleb ikka oma kiirusega ja meie ei
saa seda kuidagi ise ei kiirendada ega ka
aeglustada, kuigi vahest tahaks. Me saame
kapist võt a kas jope või kasuka, paljudes
riikides pole selliseid valikuid. Samas sõltume ka meie maailma kliimapoliitikast
ja Eesti põlevkivienergeetika käekäigust.
Saime sel aastal tõsise märguande, kui
sõltuvad oleme meie maa-alusest põlevkivi kaevandamisest. Teadsime seda juba
eelnevalt, aga ikkagi tuli teade põlevkivi
kaevandamise mahtude vähenemisest
kuidagi ootamatult. Paraku tähendab see
-

Oskame me ära kasutada tuule- ja
päikeseenergeetikat või on hoopis turism

vald-

meile tulevikus tööd ja tulu andev
kond. Missugused on meie võimalused
tulevikus ? Paratamatult ei ole nendele
probleemidele kohest vastust, kuid seda
tuleb otsida ja vaadata ringi, missugused
mudelid on mujal juba olemas ja kas need
on meile sobivad. Selliste strateegiate väljatöötamine on meeskonnatöö, kuhu on
vaja kaasata asjatundjaid väljastpoolt ja
kompetentseid ning visiooniga inimesi
oma vallast.
Olemekuulnud et eheiteid, et üks või
teine investeering ei ole vajalik, et seda
ei kasuta meie vallarahvas. Ütlen siinkohal, et aeg on vaadata laiemalt, kaaluda ja
mõtelda, mida ühe või teise investeeringu
tegemine tulevikus kaasa toob. Kas see
loob võimalused meie et evõtjate poolt
pakutavate teenuste osutamiseks või

elukesk-

loob see sellise avaliku ruumi ja
konna, kus on paremad elamistingimused
ning avanevad võimalused et evõtlusega
tegeleda ja uusi töökohti luua. Soovime
ju kõik, et tulevikus oleks siin, Alutaguse
vallas, hea ja veel parem elada.
Loodud Alutaguse rahvuspark on
toonud meile positiivset tähelepanu
ning kaugemaltki tullakse uudistama
seda, mis meid on ammu uhkeks teinud.
Järjest enam muutuvad suveks maale
nud suvitajad püsielanikeks, sest siin on
rahulik ja hea elukeskkond.
Suvel on meil rahvast rohkem külla
tulnud, tulnud koju ja puhkama ning
palju on läbisõidul olevaid külalisi. Oleks
hea, kui suudaksime ja oskaksime pak-

tul-

kuda neile teenuseid. Selles valdkonnas
on praegu kõvasti vajakajäämist ja see
oleks Alutaguse inimestele etevõtluse
arendamise koht. Suhtumine, et need
tulijad on võõrad, et mis meil nendega
pistmist, võiks muutuda. Las inimesed
tunnevad, et on oodatud, sest praegu
me sõna otseses mõt es laseme neil täis
rahakotiga minna mujale. Kas see ei oleks
mõtlemisekoht! Eks ole seegi mõtlemise
koht, kas vald peab ikka investeerima ärivaldkondakuuluvatesse et evõtetesse või
pidama neid üleval.
Tänan kõiki, kes on kaasa aidanud
meie valla tegemistes ja soovin kaunist
saabunud aastat ning teadke, et iga väärt
idee, mis muudab meie elu tulevikus
rikkamaks ja paremaks, väärib teistega
jagamist.

Alutaguse tänab ja tunnustab
Alutaguse vald on rikas andekate, tegusate ja tublide inimeste
poolest.
2019. aastal tehtu eest leidsid
meie tarmukate tegijate toimetamised äramärkimist ja
tamist 27. detsembril Mäetaguse
mõisas korraldatud vastuvõtul.

tunnus-

Timo Juursalu - rahvusvahelise
suurvõistluse korraldamise ja
tervisespordi edendamise eest
Alutaguse vallas

Lii Roosa Alutaguse valla tegemiste aktiivse kajastamise eest
MTÜ Tudulinna Kultuurikants
kodukandi traditsioonide hoidmise ja edendamise eest
-

-

OÜ Vikingmodum - Alutaguse

valla parim tööandja 2019
SA Alutaguse
Tamme pansionaadi avamise ja
elukeskkonna arendamise eest
Alutaguse vallas
Aleksandra
tus pikaajalise pühendunud töö
eest Alutaguse vallas

Hoolekeskus

Antonova tunnus-

Anne Nurgamaa - südamega
tehtud töö eest koduloo ja looduse uurimisel ning kaitsmisel

Õnnitleme!

Jõudu kõigile Alutaguse valla
inimestele 2020. aastaks!

Alutaguse Vallavolikogu
20. detsembri 2019. a istungil otsustatust
Ülevaate koostas Lia Teeväli

vallasekretäri abi
Otsustati vastu võtta Alutaguse
valla 2019. aasta III lisaeelarve.
•

sihtots-

Lisaeelarvega suunatakse
tarbelised projektitoetused eelarvesse, vähendatakse kahe projekti
tegevustoetuse tulu ning kulu, sest
nende projektide tegevus lükkub
aastasse 2020.

Samuti vähendatakse põhivara
soetuse eelarvet ja põhivara sihtf nantseerimiseks saadavaid toetusi, seoses kuue investeeringuobjekti üle viimisega 2020. aasta
eelarvesse.

Valla-

Otsustati muuta Alutaguse
volikogu 21.12.2017 määruse nr 10
•

„Vanema poolt kaetavate kulude
katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 4 lõike 3
esimest lauset, vajadusega
tada säte selgemalt ja üheselt
saadavamalt. Muudatusega sätestatakse, et vanem on vabastatud
toiduraha maksmisest kui tema ja

sõnas-

aru-

tema laps elab rahvastikuregistri
andmetel Alutaguse vallas.

Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määrust nr
9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja
sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas“. Määrusega muudetakse toetuse liigi

nimetust. Praegu kehtivas määruses on toetuse liigi nimetuseks
„Prillide, proteeside, ortopeediliste
ja muude abivahendite ostmise või
laenutamise toetus“, uueks toetuse
liigi nimetuseks on„Prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või
laenutamise toetus“. Toetuse liigi
nimetus oli lohisev ja ka mitmeti
mõistetav. Näiteks proteeside toetuse all on taotlejad mõelnud ka
hamba proteese, mida aga vallavalitsus ei ole selle toetuse liigi puhul
arvestanud. Toetuse määramisel
tuleb vallavalitsusel arvestada
sotsiaalhoolekande seaduse alusel
välja antud sotsiaalkaitseministri
21.12.2015. a määrust nr 74, mille
kohaselt hambaproteesid ei ole
abivahendite loetelus.
•

Otsustati võõrandada avaliku

enampakkumise korras Mäetaguse

külas Alutaguse valla omandis olev
hoonestamata Mäehansu kinnistu
(kinnistu nr 16346550, katastriüksus 13001:001:0314, pindalaga
9346 m², sihtotstarbega
beta maa 100%). Võõrandatava
nistu alghinnaks määrati 4673,00
eurot. Ostu-müügilepingu sõlmi-

sihtotstarkin-

misega seotud kulud kannab ostja.

•

Otsustati maksta vallavanem
Tauno Võhmarile ühekordset lisatasu ühe kuupalga ulatuses ehk
•

summas 3600 eurot tulemusliku

töö eest 2019. aastal.
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Alutaguse Huvikeskust
juhatab Ingrid Spitz

Eesti Olümpiakomitee

Alutaguse valla
spordispetsialist
Timo Juursalu

tunnustas Spordiaasta

tähtede auhinnagalal
parimaid spordiklubisid,
kelle valisid välja
maakondlikud spordiliidud
ja nelja suurema linna
(Tallinn, Tartu, Pärnu ja
Narva) spordiliidud.
Ida-Virumaa spordiliit valis
parimaks
Alutaguse suusaklubi.

nimetati Eestimaa

Spordiliit Jõud Aasta
tegijaks 2019 kohaliku
spordielu edendaja

Olen põline idavirukas. Sündisin Jõhvis ja ka keskkooli lõpetasin samas linnas. Kõrghariduse omandasin Tallinna
Pedagoogilises Instituudis (praegune
Tallinna Ülikool) raamatukogunduse
ja bibliograaf a erialal. Üle 30 aasta
töötasin raamatukogunduse valdkonnas. Viimane töökoht oli Jõhvi
Keskraamatukogu direktor.
2019. aasta oli minu jaoks pöördeliste muutuste aasta. Olin sunnitud
senisest tööst loobuma ja otsima uusi
väljakutseid. Kui mulle tehti et
nek tulla Kärolini asendama, siis
võtsin selle ametikoha põnevusega
vastu. Mitmete inimestega olen ma

kategoorias.
Palju õnne!
Ootame koos
Sinuga

Foto: Margit Kurvits

epa-

Kokkuvõte sügisesest Leader taotlusvoorust
Lii Roosa

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

eelmises kohas jubakoostööd teinud
ja kogemused on ainult positiivsed.
Muidugi on kogu huvikeskuse tegevus

kõigi erinevate valdkondadega mulle
paras väljakutse, aga loodan hea meeskonna toel ja nõul toime tulla. Annan

Ida-Virumaa

suusalund!

Ingrid Spitz

endast parima!
Esimesena soovin külastada kõiki huvikeskuse asutusi, et inimestega
kohapeal tut avaks saada. Mul on juba olemas positiivne kogemus toimivast
koostööst. 22. jaanuaril Mäetaguse rahvamajas toimunud vabariikliku kultuurimajade tunnustamisürituse Kaheksakand korraldamisel töötasid kõik
Alutaguse valla kultuuritöötajad ühtse meeskonnana ja tulemus oli suurepärane.
Rahvakultuur ja selle hoidmine on mulle südamelähedane teema ka seetõtu, et
tantsin juba üle 30 aasta naisrahvatantsurühmas Gevi, kellega oleme osalenud
peaaegu kõigil tantsupidudel ja maakondlikel üritustel.
Soovin koostöörohket ja sündmusterikast kultuuriaastat kõigile Alutaguse
valla kodanikele ja sõpradele!

Taotlusvoor M1 ja M2 meetmesse kestis 06.-13.09.2019.
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda tegi taotluste pingerea etepaneku novembri lõpuks ning jaanuari lõpuks on käes ka kõik
PRIA kinnitavad otsused.

et e näidata toimivaid et evõt eid või oli projekt veel toores,

vajas rohkem läbimõtlemist ja investeeringute elluviimine ei
oleks andnud kohest tulemust. Kaaluti investeeringu
sumuse tegelikku mõju piirkonna arengule. Projekt ise võis
olla mõistlik ja vajalik, aga mõju piirkonna arengule sisuliselt
puudus, kuna oli suunatud peamiselt et evõtjale endale.
mus projekte ületasid hindamislävendi ja vastasid nõuetele,
kuid asetsesid pingereas kohale, kus raha enam ei jätkunud.
Otsused olid rasked, kuid seekord oli tulemus selline, et M1
meetmes toetati 20 projekti ja M2 meetmes 7 projekti. Esialgu
ei oska öelda, kas tuleb veel taotlusvoore, kuna perioodile
planeeritud vahendid on ära määratud.Kui projektidest jääb
piisavalt jääke, et uus voor teha, siis anname sellest ka varakult
teada. Soovime jõudu projektide elluviijatele!

Jagada 325 000 €

mak-

Ületaotlemine 2 korda

M1 meede

Ena-

Kokku laekus 33 taotlust kogusummas 644 919 €
Toetust sooviti summale 369 661 €
Jagada 200 000 €
Ületaotlemine 1,85 korda
M2 meede

Indrek Hindreus

Piirkonnapolitseinik
Aastanumbriks on ete kerinud 2020
ning on oluline teiega jagada lühikest
kokkuvõtet, mis meie vallas möödunud aasta jooksul toimus.
Alutaguse valla peamisteks
teoliikideks on endiselt isikuvastased, varavastased ja liiklussüüteod.
Peamiselt hakkasid aasta jooksul
silma vargused, mida registreeriti
suisa 25 korral. Ma ei väsi
mast, et eelkõige vastutame oma vara
eest siiski ise. Kõik väärtuslik tuleb
võõra silma eest varju alla panna ning
uksed hoida lukustatuna! Nõuandeid, kuidas oma vara kaitsta, leiate
veebilehelt
hoianomavara.eu/.
Samuti soovitan hoida häid suhteid
naabritega ning julgustan ühinema
Naabrivalve programmiga. Kui tekkis rohkem huvi, siis internetist on
võimalik lugeda lisaks www.naabrivalve. või pöörduda minu poole.
Teiseks probleemkohaks on jät-

kuri-

korda-

www.

ee

kuvalt isikuvastastest süüteod, mida
registreeriti 25 korral (16 juhtumi
võrra vähemkui aasta varem). Seekord oli teateid isikuvastastest kuritegudest küll vähem, kuid kindlasti
on meie seas abivajajaid, kes ise ei
oska abi otsida. Seega ole märkajaks
ja abistajaks Sina! Perevägivalla juhtumites saame üheskoos kohaliku
omavalitsuse ja ohvriabi teenusega
abivajajale vajalikke teenuseid ja
nõustamist pakkuda.
Liiklussüütegusid registreeriti 14,
mis on nelja võrra vähem kui aasta
varem, kuid endiselt on seotudkõik

juhtumid mootorsõiduki juhtimisega

et evõtlusinvesteeringud.

Nõrgema prioriteediga olid investeeringud, kus polnud

Kokku laekus 47 taotlust kogusummas 1 260 595 €
Toetust sooviti summale 628 961 €

Kokku laekus 14 taotlust kogusummas 615 675 €
Toetust sooviti summale 259 300 €
Jagada 125 000 €
Ületaotlemine 2 korda

Õiguskorra ülevaade
Alutaguse vallas

Piirkondade lõikes tuli taotlusi järgmiselt:Alajõe 4, Avinurme
6, Iisaku 22, Illuka 2, Lohusuu 4, Mäetaguse 4, Tudulinna 4.
Piirkonnaüleseid projekte 1.
Konkurents projektide vahel oli väga tihe ja paljude vaidluste tulemusel seadis hindamiskomisjon prioriteetsemateks
projektideks kohaliku toidu tootjad, loomadega seotud põllumajandusinvesteeringud ja piirkonnas suurema mõjuga

Meede M1

joobeseisundis. Tuletan meelde, et
alkoholi tarvitanud juht muutub
tihtipeale rooli taga liiga julgeks ning
paneb ohtu nii iseenda kui ka teiste
tervise. Sõidukit tuleb alati juhtima
asuda kaine japuhanuna. Lisaks soovin kindlasti tänada neid, kes
livad iseenda kui ka teiste heaolust
ning on sõidukit juhtides kained.
Talv ei ole küll kirjatüki
mise ajaks saabunud, kuid ega tali
taeva jää. Eelmisel aastal toimus
Alutaguse vallas ka neli inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai
viga kokku viis inimest. Seega oleme
liikluses hoolikad, tähelepanelikud
ning arvestame teistega. Meid kõiki
oodatakse koju!
Ka alaealistega on meie vallas
mõningaid probleeme olnud. Nende
poolt pandi 12 kuuga toime 39 väärtegu, mida oli võrreldes eelmise
taga üheksa juhtumi võrra enam.

hoo-

valmi-

aas-

Nendest 11 olid seotud alkohoolse
joogi tarbimisega alaealise isiku
poolt. Pööran tähelepanu sellele, et
täisealisel on alkoholi vahendamine,
müük, edasiandmine jmt alaealisele

rangelt keelatud. Hoolime oma

Projekti

Toetuse

KOKKU

summa

summa

punkte

Alutaguse juust OÜ meiereile seadmete soetamine 9575,25

5745,15

23,57

2 Lammas ja Roos OÜ

Lammas ja Roos OÜ suurköögi elektrivarustuse
23128,89
parendamine ja uute köögiseadmete soetamine

13877,33

20,85

3

Meilt OÜ mesindushoone ehitus

28291,20

16974,72

20,25

4 Aulis Pärnpuu

Mesindusinventari soetamine

2768,00

1660,80

18,73

5 Tamme-Kopra talu

Väliürituste korraldamiseks mõeldud varustuse ja
6097,17
köögitehnika soetamine

3658,30

18,38

Projekti nimi

Asutus

1

Alutaguse juust OÜ

Meilt OÜ

6

Puit-Iisaku OÜ

Lailihvpingi soetamine

16931,00

10158,60

18,20

7

SumsarTuur OÜ

Rajamäe sõstar

16900,00

10140,00

17,83

8

Fatamorgana Group OÜ

Lailint lihvpink

14846,00

8907,60

17,67

Lihaveise kasvatuse arendamine

10500,00

6300,00

17,17

10 Ole talu

Sügavkobesti Karat 9/300U

10779,00

6467,40

17,10

11

Frontaallaadur komplekti soetamine,
mine tootmise arendamiseks

10330,00

6198,00

16,47

9 OÜ Metsa Viiking

Randagro OÜ

elektriliitu-

12 Päevapoeg OÜ

Töökoja inventari soetamine

10487,94

6292,76

16,35

13 Rasketehnika Remonttööd OÜ

Avatäidete vahetus

8523,00

5113,80

16,35

14 Uljas Põllu

Tootmisprotsessi efektiivistamine

2571,00

1542,60

15,90

Tõstuki soetamine

6700,00

2010,00

15,70

16 Tamforest OÜ

Rootorniiduk Samasz Samba 280

5400,00

3240,00

15,48

15

Puit-Iisaku

OÜ

17 Raja-Jaani talu

Niiduki soetamine

9487,00

5692,20

15,35

18 Taimi Saar

Halli soetamine

5760,00

3456,00

15,10

19 Iisaku toiduklubi OÜ

Iseteenindusliku autopesula seadmete soetamine

96021,00

29996,96

14,43

20

Künka talu lihaveiste lauda ehitamine

125457,00

52567,78

14,40

Projekti

Toetuse

KOKKU

summa

summa

punkte

3834,00

18,72

12538,71

18,25

Raul Orgla

noorte tervisest!

Koostöös loome turvalisust!

Meede M2

Projekti nimi

Asutus

ALUTAGUSE VALDA TEENINDAV
PIIRKONNAPOLITSEINIK
Indrek Hindreus
tel 337 2143

2 Tamme Teemaja OÜ

Tamme Teemaja külalistemaja sisustuse soetamine 20897,85

3

Lastekaitse Liit MTÜ

Remniku

41578,00

24946,80

18,10

indrek.hindreus@politsei.ee

4

OÜ Lorest

Mobiilse sauna soetamine

8440,00

5064,00

17,05

Kiireloomuliste
probleemide korral helistada
hädaabinumbril 112.

5

Kuru

Puhkajate tingimuste parandamine

7894,00

4736,40

15,87

1

Iisaku Kihelkonna Muuseum

Puhkemajad OÜ

Muuseumi tunnetusrada

õppe-ja puhkekeskuse katusealune terrass

4260,00

6 Katase Karavan Kämping OÜ

Katase Karavan Kämping OÜ sanitaarsoojak

12271,20

7362,72

15,00

7

Puhkemaja Cumulus rekonstrueerimine

102360,00

59982,96

14,90

KEKO INVEST OÜ
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Tudulinna Kultuurikantsi tegemistest
Foto: Andres Meresmaa

Foto: AndresMeresmaa

Lauri Väinmaa
MTÜ Tudulinna Kultuurikants
juhatuse esimees
2019. aastast on saanud möödanik ja aeg

on vaadata tagasi tehtule. 2017. aastal
loodud MTÜ Tudulinna
kants põhieesmärk on Tudulinna vana

Kultuuri-

kiriku taastamine kultuurikeskusena.
2019. aasta tähtsaim saavutus ongi restaureerimisprojekti valmimine aasta
lõpuks. Zoroaster OÜ poolt koostatud

projekt taastab kiriku algse välisilme
rootsi punasega värvitud puulaudis,
valged aknaraamid, tornikukega torn.
Sisemuses säilib ruumi põhiplaan, taas–

tatakse orelirõdu. Endise altari kohale
tuleb lava vajaliku valgustusega. Eesruumi mahub WC ja garderoob, torni
esinejate ja MTÜ ruumid. Tipukorruselt
avaneb avar vaade igas suunas. Sisekujundus tuleb mahedates, kirikule sobivates
toonides. Meie järgmine soov on sellise

ehitaja leidmine, kes oleks mõtlevaks
partneriks ja suudaks ehitust teostada

Jõulukohv 7.12.2019. Ekspositsiooni tutvustab Lauri Väinmaa.

Tõnis Mägi esinemas II suvefestivalil Tudulinna tuled 16.8.2019.

etapiviisiliselt, sest rahalistel põhjustel ei
ole seda võimalik teha ühekorraga.
Meie 2019. aasta tähtsaim sündmus
oli II Tudulinna suvefestival „Tudulinna tuled”. See toimus kiriku kõrvale

Meie tähtis tegutsemissuund on
pärandivaderite päevade korraldamine,
mille raames erinevate koolide õpilased tutvuvad Tudulinna vana kiriku ja
tuuleveskiga ning korrastavad nende
ümbrust. 2019. aastal käisid meil külas
Kohtla-Järve jaAhtme koolilapsed. Viimastele oli see esimene käik Virumaa
lõunaossa. Lapsed kuulasid seletusi
Tudulinna ajaloost ja veski tööst suure
huviga ning lõid koristustöödel agaralt
kaasa. Peame sellist tegevust väga oluliseks integratsiooni osaks. Lapsed
sid juba suvel koos vanematega tagasi

püstitatud vabaõhulaval. Peaesinejaks oli
legendaarne Tõnis Mägi, kes andis meeldejääva kontserdi. Lugusid ja mõteid
metsast pajatas loodusenaineKristel Vilbaste, loitsusid ja laule esitas Anne Maasik. Lastele esinesid NUKUteatri
jad Tiina Tõnis jaTaavi Tõnisson. Festival
oli publikurohke ja pakkus kõigile midagi.
Kõhutäidet pakkus Tornikuke kohvik.
Festivali toetas KOP programm, mille

näitle-

eest korraldajatelt suur tänu.

Aasta tähtsündmuste hulgas on
MTÜle ruumide saamine Tudulinna
millest hakkab kujunema kogukonnamaja. Alustasime muuseumiekspositsiooni loomist, mille
mesteks eksponaatideks on vana kiriku
legendaarne tornikukk ja 19. sajandi
tahvelklaver, mis pärineb Tudulinnast.
Kogume Tudulinna ja selle ümbruse
ja hariduseluga seotud
jale, pilte ja esemeid. Detsembris korraldasime koolimajas Jõulukohvi oma
liikmetele, sõpradele ja toetajatele.
vanas koolimajas,

esi-

kultuuriKohtla-Järve koolilapsed tutvumas Tudulinna vana kirikuga
Pärandivaderite päeval 29.10.2019. Foto: Olga Mesilane

mater-

luba-

kontserdile tulla.
2019. aastal sai valmis meie

www.

kodu-

leht aadressiga
tudulinnakultuurikants. ee. See annab ülevaate meie
tegemistest, plaanidest, Tudulinna ja
selle vana kiriku ajaloost. Täiendame
pidevalt oma pildigaleriid ja palume
lugejatel, kellel on huvitavat ajaloolist
pildimaterjali Tudulinna kohta, meiega
lahkelt ühendust võt a.

Aasta lõpus saime kaks ootamatut
tunnustust: Alutaguse valla tänukirja

kodukandi traditsioonide hoidmise ja
edendamise eest ning nomineerimise
Ida-Viru Aasta Parima KOP Rakendaja
2019 kategoorias. Sellised tunnustused
annavad innustust edasi tegutsemisel.
2020. aastal soovime leida ehitaja
Tudulinna vana kiriku restaureerimise alustamiseks. Augustis toimub
kindlasti III Tudulinna suvefestival
“Tudulinna tuled”. Pärandivaderite
programmi kaudu kutsume uute
lide õpilasi Tudulinnaga tutvuma ja

koo-

korrastamises kaasa lööma. Küllap
toimub muudki huvitavat, millest
anname teada oma kodulehel. Kutsume meiega ühinema inimesi, kellel
on soov kaasa aidata Tudulinna vana

kiriku taastamisele, ajaloolise pärandi
säilitamisele ja Tudulinna kogukonna
aktiivsele tegutsemisele.
Ilusat 2020. aastat!

Iisaku Kunstide Kool 30

Minu tee kunstimaailma
Emely Sulg
kunstiõpilane 2006-2017

edasisi

Joonistama hakkasin varem kui rääkima. Lahe-

dad peajalgsed naeratasid valgetel A4-del ning
pliiatsite käsitlemise osavust järjekindlalt harju-

tades hakkasid joonistused lõpuks võtma erinepereliikmete ja haldjate kujusid.
Iisaku Kunstide Kooli kunsti huvialale asusin õppima 8aastaselt. Mäletan, kuidas hing
ihkas juba varem, kuid kool võtab õpilasi vastu
alates 2. klassist. Kunstiklassi põhiõppe lõpetasin 2010. aastal, kuid oli ilmselge, et minu
jaoks polnud see kohe kindlasti lõpp. Lisaklass
lisaklassi järel, nii palju janii kaua kui võimalik, ikka uuesti ja uuesti. Praegusel hetkel saan
öelda, et kunstide kooliga olen olnud seotud
pool oma elust – kümme aastat. Kunstiga
tegelemine annab mulle seda, mida muu elu
ei paku. Luues midagi oma kätega ning pannes
vate inimeste,

sinna kogu oma hinge, reisin ma mõtetes

just-

kui väike prints oma koduplaneedile.
12. klassi kõrvalt nautisin iga hetke oma
armsas kunstiklassis. Hinges väreles kurbus, et
see on minu viimane aasta, kuid samas teadsin, et ees on ootamas uued väljakutsed. Minu
armas kunstiõpetaja ja suur eeskuju Kaja on
inimene, kes pole minu võimetes kunagi
nud. Tema teadis, et tegelen asjadega, mida
ma päriselt armastan ning julgustas mind ka

kahel-

samme

seadma. Nüüd õpingi Tartus

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Kui sisseastumisvestlusel mainisin, et tulen Iisakust, küsis
sealne õppejõudude seltskond kohe, kas ma
Jürgen Tina (Jürgen õppis samas koolis) ka
tunnen. Ütlesin uhkusega, et Jürgen on minu
kunstiõpetaja poeg ning on isegi mulle kunstitunde andnud. Sellest hetkest peale tundsin, et
olen jälle õiges kohas ja olen oma valikuga siiani
rahul. Tänaseks on pool kõrgkooliõpingutest

juba seljataga.
Iisaku Kunstide Kooli õpetajaid ja koolikaaslasi meenutan rõõmuga. Sealne rahulik
ning loov atmosfäär on jäänud mulle

süda-

messe ning kui aega saan, astun sealt ikka läbi.
Piilun keraamikaklassi ja tunnen meeletut
talgiat, kui meenuvad paljud rõõmsad ja ilusad
hetked. 10 aastat oli ju päris pikk aeg. Neid
mõtteid, inimesi, mälestusi ning loomingut ei
saa keegi minult võtta, see on suur varandus,
midakannan igavesti endaga. Minu arvates on
loov inimene rikas inimene. Tema sees on peidus palju väärtuslikke ideid ja oskusi. Samuti
on rikas inimene, kellel on palju sõpru, häid
kooli- ja mõttekaaslasi, geniaalseid õpetajaid,
inimesi, kes temasse usuvad.
„Väikeses printsis" ütles rebane: „Kõige
tähtsam on silmale nähtamatu." Kunstiteosed
on aga absoluutselt silmale nähtavad. Kuid nad
poleks seda, kui see nähtamatu loovjõud, mis
südamest tuleb, neid nähtavaks ei teeks...

nos-

Seeniorite aastalõpp Tudulinnas
Monika Normak
21. detsembril kogunes kogukonnamajja tore seltskond eakamaid tudulinlasi tegema väikest kokkuvõtet oma ühistegevusest, näitama enda saavutusi ja
teisi. Nimelt otsustati oktoobris
moodustada ansambel lauluarmastajatest ja võimlemis-tantsurühmrahutumatele hingedele. Töö läks
käima ning aasta lõpuks oli juba esimesi tulemusi ette
näidata. Kui lauljad kinnitasid kärmelt oma koosseisu,
siis tantsumemmedega nii libedalt ei läinud. Päris
mitmedkäisid katsetamas, oli tulijaid ja loobujaid.
Hing ju noor, tahtmine suur, aga need luud-liikmed...
Need reeturid ei taha ju koostööd teha! Lõpuks jäi

vaatama-kuulama

alles kaheksa särasilmset daami, kes vapralt kõik

pragamised ära kuulasid ja peoõhtul esimesed võidudkülaliste ette tõid. Tublid!
Tantsurühm parandab alati enne lõbusamat tantsulist osa igakordselt ka oma rühti, painduvust ja plastilisust võimeldes. Eriti meeldib paljudele jõusaalis
vastupidavust kasvatada. Mõni memm on juba enne
trenni kõnnilindil oma kohustusliku sammunormi
mitmekordselt ületanud või hõiskab vändates: „Ma
juba otsaga Iisakus!”
Raskem osa on tantsusammude ja kujundite
meeldejätmine, aga vapralt treenides ei jää tulemused tulemata ja eesmärgid saavutamata.
Hea meelega ootame endi hulka uusi tantsuhuvilisi. Tulge julgelt, meil on lõbus!
Soovin kõigile tegusat uut aastat!
Uute kohtumisteni!
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Fotod: Iisaku noortekeskusearhiiv
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Foto: Aulis Pärnpuu

Mäetaguse rahvamaja võõrustas
200 kultuurikorraldajat
Ele-Riin Kullamä Golovin
Alutaguse Huvikeskus
Kultuuritöö koordinaator

Mina ja maailm

kirikumäge, Iisaku Kihelkonna Muuseumit,

Jonathan Habakukk

Iisaku noortekeskuses leidis detsembri teisel
reedel aset
korraldati
üritus nimega
noorte projektikonkursilt
„Mina ja maailm”.
Üritus
Ideeviit

saadud

toetuse

abil.

Projekti

eesmärk

oli tõsta noorte eneseusku ning väljendus- ja
esinemisoskust. Kuna meie arvates aitab seda

kõige paremini
mine

iidolitega kohtutehasiisomasaigi
külla kutsutud

ja suhtlemine,

tuntud näitleja Kristjan Lüüs, juutuuber
The Tomsikene, draamaõpetajad Priit Ahte

ja Ruslan Lainola. Osales 30 noort Alutaguse
vallast.

Projekti korraldajate jaoks algas teemapäev juba reede lõuna paiku. Kristjansaabus

meile külla bussiga ja natuke planeeritud esinemise ajast varem. Läksime koos Mirelliga
talle vastu ja tegime Iisakus väikese ekskur-

siooni. Külastasime vaatetorni, rahvamaja,

kogukonnakohvikut ning lõpuks jõudsime
Iisaku noortekeskusesse.
Esimesena rääkis endast ning oma tegemistest Kristjan. Ta on nii naljakas, hea
suhtleja ja sobitus meie noortega väga hästi.
Väga palju sai üheskoos naerda. Aeg lendas
kiiresti jaküsimusi olimeil talle palju. Tegime
ka ettepaneku, et võiks Kättemaksukontori
uut hooaega

alustada Iisaku noortekeskusest.

Peale näitlejaga kohtumist oli meil
söögipaus. Toidud oli valmistanud Kauksi
Puhkemaja ning need olid väga maitsvad ja
kadusid laualt ruttu. Sellele järgnesid loovad
tegevused ja mängud koos draamaõpetajatega, kus igaüks sai ennast välja elada. Õpitoa
lõpetuseks tehti gruppides lühinäidendeid.
Õhtul seitsme aeg saabus
tud Raim-Janar Toms ehk The Tomsikene.
Tegelikult ju tavaline Tallinna keskkooli poiss
rääkis, kuidas jääda endaks, mis on kuulsus
ja mis sellega kaasas käib. Peamine sõnum,

kauaooda-

mis ta meile sisendas

tähtis on leida ennast
ja mitte teisi jäljendada. Igaüks peab leidma

oma tee.

Kõikidest meie külalistest tegi meie ande-

kas kunstnik Adeliina väga tõetruud ning
omapärased joonistused, milleka neilekinkis.
See oli väga hea üllatus nii meiekülalistele kui
ka noortele, kes üritusel osalesid. Esinejad
olid joonistustestväga vaimustuses ja jagasid
neid ka oma sotsiaalmeedia kontodel.
Oi see oli üks pikk päev, kuid andis mulle
ja loodetavastika teistele noortele palju häid
emotsioone ja mõtteid. Peale üritust palusime
ka noortel kirjutada, mis tunne neil peale sellist päeva on. Saime ainult superhead tagasisidet. Kindlasti vajame ja ootame edaspidi
sarnaseidkohtumisi veel ja veel!
Tähtsaim, mida mina õppisin, on see, et
meie jaoks kuulsad inimesed on tegelikult
samasugused nagu meie. Ole alati sina ise ja
tee seda, mida sulle meeldib teha, siis tuleb
ka au ja kuulsus sinuni.

Iisaku jõululaat
jooksul aset mitu õnneloosi, kus loositakse välja

Grete Habakukk
MTÜ Alutaguse Elulaadikoda

laadakauplejate pakutavast kokku pandud kingipakid. Õnneloos on külastajate seas muutunud
väga populaarseks ning ka seekord läksid mitmed
õnnelikud külastajad koju rikkaliku kinkekotiga.

Traditsiooniline Iisaku jõululaat leidis aset
14. detsembril 2019. Nagu eelneval aastal, toimus ka seekord laat Iisaku rahvamajas, mis pakub
hubaseid tingimusi ning on rahva poolt ilusti
omaks võetud.
Jõululaada läbiviimist toetasid sel korral nii
KOP kui ka Alutaguse Vallavalitsus ning tänu sellele saime laadapäeva täita huvitavate tegevuste
japrogrammiga. Seekordne laada läbiviimine oli
korraldusliku poole pealt oluliselt lihtsam kui
varasemalt. Aasta jooksul olime ürituse paremaks organiseerimiseks saanud soetada erinevat inventari (lauad, põrandakatted jne) ning ka
kogukonna huvi laadapäeva korraldamisel kaasa
löömiseks oli varasemast suurem. Soov
tada oli paljudel organisatsioonidel ja inimestel.
Kauplemiskohad broneeriti üsna kiiresti ning
laadal pakutud toodang oli väga mitmekesine,
teemakohane ja rikkalik.
Laadapäev ise kujunes meeleolukaks ning
külastajad said osa uhkest kultuuriprogrammist.
Väga suur huvi oli lastel jõulusoki meisterdamise
töötoa ning jõulumehelt maiustuste lunastamise
vastu. Populaarne oli ka jõuluteemaline fotonurk, mida vedas fotograaf Maila Meldre.
siooniliselt oli üles seatud popup-kohvik, mida
sellel korral vedasid Iisaku Gümnaasiumi õpilased. Nagu juba tavaks on saanud, leiab päeva

Sel korral oli ehk natuke vähem külastajaid
kui eelmisel aastal. Osaliselt oli see kindlasti
gitud „kehvast suusailmast", kuid samal päeval
toimusid lähiümbruses ka mitmed teised sarnased laadad. Sellest ei saa lasta end kurvastada
ning jõululaada traditsioon saab järgmisel aastal
kindlasti jätku. Järgmisel korral ootame valla
nikelt veelgi suuremat külastusaktiivsust, sest
üritus ise on tõesti tore ning oma panuse selle
õnnestumisse annavad paljud tublid inimesed.
Kauplejad jäid tagasiside põhjal oma müügiga
igati rahule ning ka loosikasti sisu hinnates võib
eeldada, et oste sooritati kokku kindlasti sama

panus-

Tradit-

tin-

ela-

palju kui eelneval aastal.
Väikse tõrvatilgana meepotti jääb, et kellelegi
jäid ette toetuste abil ostetud ja laadapäevaks
ülesseatud suunaviidad Iisaku alevikus ning üks
nendest oli ka lõhutud. Aga see oli üldises plaanis
siiski väike asi ning laadapäev tervikuna õnnestus
kindlasti väga hästi ja pakkus palju häid
sioone! Alutaguse Elulaadikoja eriline tänukuulub Iisaku Kunstide Koolile, Iisaku rahvamajale,
Iisaku Gümnaasiumi näitetrupile ja õpilastele,
Iisaku Kihelkonna Muuseumile, vabalaval esinejatele ning päevajuht Heinar Juusele.
Rõõmsate kohtumisteni juba kevadel
Iisaku lihavõtteturul ning kindlasti ka järgmisel

emot-

jõululaadal!

-

22. jaanuaril toimus Mäetaguse rahvamajas Eesti Rahvamajade
Ühingu tunnustussündmus KAHEKSAKAND, mille eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd
Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama
sarnast tegevust. Tegemist on viiendatkorda toimunud üritusega.
Alutaguse vallal oli suur rõõm võõrustada pea 200 kultuurikorraldajat üle Eesti just Mäetaguse rahvamajas.

Kultuurikorraldajad üle Eesti on teinud aasta vältel tublilt
tööd ning nende panust tunnustati kuues kategoorias: Aasta
koostööpartner, Noor tegija, Aasta tegija, Aasta tegu, Kaheksakand ja Kuldkand.
Kaheksakand on auhind, mis omistatakse pikaajalise tegevuse eest kultuurielu edendamisel jarahvamaja maine tõstmisel.
Kultuuritöötajatele sümboliseerib muistsete eestlaste õnnetäht
kaheksakand rõõmu, pisaraid, kirge, armastust, vaikust, helinat,
tänu ja pettumust.
Tunnustusüritus oli puhtalt Ida-Virumaakultuurnike korraldada. Meile esinesid Ida-Virumaa kollektiivid: meeskoor Kaevur
Hirvo Surva juhendamisel, rahvatantsurühm Lausa Lust,
leansambel Kõuekeeled, Jõhvi Põhikooli laulupoisid Hendrik
Konsa, Kerto Vinkler ja Daniel Oliver Trenholm Küllike Sapovalovi juhendamisel, vokaalansambel Bliss, naabervalla Avinurme
puhkpilliorkester ning õhtu lõpetasid Eva ja Villu Talsi.
Head kultuuritöötajad, olgu teil jätkuvalt sädet nii silmiskui
südames!

kand-
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Projekt „Talvel targaks“ kolm erinevat koolitust oma ala meistritelt
Kõik koolitused toimuvad Iisaku muuseumi kogukonnamajas Tartu mnt 49

AVALIK ESINEMINE LIHTSAMAKS!

NUNOVILTIMINE ALGAJATELE

14.03.2020 algusega kell 12.00

29.02.ja 21.03. Algus kell 12.00

1) Peamised vead, mida esinejad teevad
2) Hääle ja kehakeele kasutamine
3) Esinemise ettevalmistus
4) Esinemishirmu peamised põhjused ja
muga tegelemine

2-päevane koolitus kokku

Nuno-tehnika

esinemishir-

Koolituse viib läbi JanekTuttar

Janekil on sotsiaalteaduste magistrikraad kommunikatsioonijuhtimise erialal ja magistritöö tegi koolitaja just
esinemishirmu teemal.
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud, erialaks
avaliku esinemise ja suulise eneseväljendusega seotud ained.
Parima õppejõu tiitli nominent 2019. aastal!
Koolitus on mõeldud kõigile täiskasvanutele. Kasutage
juhust, et nii hea tasemega koolitaja abiga end
maks muuta.
Esinemise parem oskus kulub ära kõigile, seda on elus

pare-

vaja kogu aeg.

Koolituse pikkus on ca 4-5 tundi (sisaldab kohvipausi).
Palume osavõtjatel registreeruda. Grupi täitumisest
anname teada Muuseumi FB lehel. Hind 15.- inimese
kohta.

KALLIGRAAFIA KOOLITUS
ALGAJATELE

ca 5x5 tundi

(veebruaris

on pärit Jaapanist. Sõna "nuno"

tähendab tõlkes kangast. Nunovildi tehnika
abil võib hõredast kangast ja villast luua
pehme ja reljeefse liitkanga. Koolitusel
vutakse erinevate võimalustega nunovildi
loomiseks. Proovitakse, kuidas toimivad koos
siid, pits või teised õhulised kangad, vill ning

tut-

lina- või

sojakiud. Tulemuseks on faktuursed ning õhulised, põnevate
värvilahendustega vildipinnad. Efektsest viltkangast saab valmistada kotte, patju, veste, rõivadetaile
jne (Tartu Rahvaülikooli kodulehelt).
erinevad kiud nagu näiteks

•

•

Esimesel korral tehakse tööproovid ja saadakse tehnika põhivõtted selgeks, tehakse proovitükid jms.
Teisel korral tehakse valmis imeline sall või rätt, mille valmistaja uhkusega koju saab viia.

Materjalid on korraldaja poolt siidkangas inimese kohta ca 2 3 m, meriinovill, eelvilt, eksootilised
kiud (roosi-banaani-soja), pitsid, efektlõngad jms.
Registreerumine ja omaosaluse 30.-tasumine kindlustab koha kursusel (8-12 osalejat) ning sisaldab
igal koolituse päeval kohvipausi ja kerget lõunat.
Kaunist kunsti tuleb õpetama tekstiilikunstnik Keret Altpere.
Keret Altpere on õppinud Eesti Kunstiakadeemias tekstiilieriala bakalaureuseõppes ja omab magistrikraadi kunstiõpetuse õpetajana.
Tule õpi endale selgeks midagi, mida pärast saaksid teistele edasi õpetada!
Koolituspäevad on sisukad ja pikad, aga tulemus ning omandatud oskus eriline.
-

-

–

märtsis, täpne aeg selgub)

Kuidas kirjutada sulega kaunilt kaardile või
kujundada hea tuju plakatit?
Õpetama tuleb oma ala asjatundja, kunstnik
PilleTammela.
Pille on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-kujundaja diplomiga ning Tartu Ülikooli filosoofia
teaduskonna maalikunsti erialal. Täiendanud
end Põhja-Norras, Ahvenamaal, Rootsis. Imelised trollinäitused on toimunud Eestis, Soomes,
Rootsis, Norras, Slovakkias, Austrias, USAs, Inglismaal, Ahvenamaal.
Koolitusel kulub aega ca
tundi ja suurim
osalejate arv on 12 inimest. Osalustasu on 5
eurot. Valminud töö saab pärast endaga koju
kaasa. Osavõtutasu sisaldab kohvipausi. Kõik
materjalid on koolitaja poolt.
Koolituste korraldaja on MTÜ Magissa ja projekti
„Talvel targaks“ projektijuht Mari Oolberg (info
56 460 702).
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Fotod: MarisEiser

Alutaguse valla
fotokonkurss
2019
Ele-Riin Kullamä Golovin
Alutaguse Huvikeskus
kultuuritöö koordinaator
Alutaguse valla 2019. aasta fotokonkurss on
jõudnud eduka lõpuni ja Alutaguse Huvikeskus
kuulutab välja parimad fotod, mis saavutasid

auhinnalised kohad.
Kolme erinevasse kategooriasse esitati kokku
89 fotot, mille hulgast selgusid igas kategoorias žürii hääletuse tulemusel parimad pildid.
Žüriisse kuulusid professionaalsed fotograafid Rene Mitt, Matti Kämärä ja Maila Meldre.
Fotograafide sõnul oli võistlus väga tasavägine,
eriti dokumentaalfoto ja aasta foto kategoorias.
Erakordselt tihe rebimine käis ühe perekonna
liikmete vahel. Kui eelmisel aastal läks
taguse valla aasta foto tiitel Martin Millerile,
siis sel aastal napsas selle mõne punktiga tema
nina alt abikaasa
Miller.

Alu-

Ann-Leena

Alutaguse valla aasta foto
„Meie hulgas on spioon“ autor

Miller

Ann-Leena

Parim dokumentaalfoto

„Ajalugu elab“ autor Martin Miller
Parim loodusfoto
„Maalilised augustiõhtud“ autor Maris Eiser
Alutaguse Huvikeskuse sotsiaalmeedias

toi-

munud hääletuse tulemusel sai
rahva lemmikfoto tiitli Janno Randmaa fotoga
«Maagilised ontalved".
käimas ka Alutaguse20 .

astvl

Juba

fuusi
ootame
kuhu
teie
väga
otokonkurss,

ülesvõtteid!

TUDULINNA RAHVAMAJA 60

AEG MEHELE MINNA...
Otsime Alutaguse piirkonnast pruudikleite, pulmafotosid

ja esemetega koos muidugi ka lugusid mais avatavale
-

näitusele. Loodame saada põnevaid fotosid

albumitest, mida ehk võiks teistelegi näidata. Näiteks: pulmamängud, huvitavad sõidukid, kaetud pulmalaud, peigmees ja pruut, huvitavad rõivad, ämmad-äiad, grupipilt

jms

Marika Valter
Tudulinna Laulu-Mängu Seltsi
juhatuse esimees
Kõik sai alguse 1957. aasta 8. aprillil,
kui põles Tudulinna Laulu-Mängu Seltsi
hoone. Juba ülejärgmisel päeval toimus

rahvamaja nõukogu koosolek, kus otsustati kokku kutsuda rahva avalik koosolek,
et arutada uue rahvamaja ehitamise küsi-

Võtke meiega palun ühendust ja selgitame lähemalt

(info@iisakumuuseum.ee) või helistage tööpäevadel:
33 93036/ 53 448 738

14. aprilli koosolekul oli arutusel
kaks varianti: kas kohandada rahvamajaks
vana kirik või ehitada uus rahvamaja. Enamus pidas vajalikuks ehitada uus maja.
Protokollis on kirjas, et Paul Haameri
arvates võtab maja ehitamine
aastat
ning Arnold Halling lisas, et vana kirik
pole rahvamaja jaoks sobiv oma ruumide
poolest. Helmi Kukk soovitas vaadata
pilguga kaugemale tulevikku vana kirikut kasutada ajutiselt rahvamajana, kuid
ehitada ilmtingimata uus. Valdeko Arold
tegi etepaneku ehitada uus rahvamaja,
võimalikult suurel määral kasutada ära
tööjõudu ühiskondlikus korras. Ka Martin
Sarri arvamus oli, et rahvas ise lööb maja
ehituselkaasa.
must.
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Nii otsustaski koosolek, et Tudulinna
tuleb uus Laulu-Mängu Seltsile kuuluv
rahvamaja. Eeskujuks võeti Sonda
maja projekt, mille tegi mõningal määral
ümber ja kohandas siinsetele tingimustele
vastavaks Tudulinnast pärit arhitektist
õpilane Ago Kerge. Esialgu alustas vundamendi valamisega
palgatud
brigaad. Siis aga ehitus takerdus, kuna

koorjuht HelmiKuke eestvedamisel. Uus

ehitajatel tekkis tõsiseid raskusi projektist

viimasel ajal ka lauatennisehuvilised sportlased. Aasta sees saame kokku Tudulinna
päeval, aastalõpupeol või mõne muu tähtpäeva tähistamisel.Ennekõike on erinevate
sündmuste korraldamine Laulu-Mängu

rahva-

üli-

6-liikmeline

arusaamisega. Samuti ei suutnud saekaater
vajalikul hulgal palke prussideks lõigata.
Tööde korraldamine jäi nüüd õpetaja
Aroldi mureks, kes moodustas kohalikest
meestest ehitusbrigaadi. Püsivamad töö-

mehed olid Adolf Vaas, Pauljõesar,

Char-

les Lokk, Evald Kingu, Arnold Halling,
Villu Blum, Otto Mölder, Aleksander
Lohuväli, Hansyjuht, Voldemar Kalais,
Illar Palm, Andres Tamm ja Enn Saaremets. 1958. aasta suvel olid abis kohalikud
koolipoisid.
Sisetööde lõpetamist pidurdas
mide ja ahjukestade puudumine. Elektri sisseseade tegid isa ja poeg Eduard jaMango
Maasik. Viimane nuputas ka eesriide
elektriajami abil avanema ja sulguma. Lava
eesriie saadikultuuriministeeriumikaudu
ning kokku õmblesid selle naiskoori naised

aknaraa-

rahvamaja avati 1. veebruaril 1959. aastal.
Aastakümnete jooksul on vahetunud
direktorid ja kunstilised juhid. Igaüks neist
püüdis anda oma osa sellisel määral nagu
oli oskusi ja tegutsemistahet. Hetkel
lub Tudulinna rahvamaja Alutaguse Huvikeskuse hingekirja. Aktiivsemateks maja
kasutajateks on naisrühm Rabaroosid ja

kuu-

Seltsi õlul.
Tudulinna rahvamaja 60. aastapäevale
pühendatud sünnipäevapeo õnnestumisele
aitasid vääriliseltkaasa sel aastal
tegevusaastat tähistav Oonurme segakoor,
19-aastane naisrühm Rabaroosid, rahvamaja ehitusel kaasa löönud Meeme
väli, külalisesinejad tantsustuudiost Alima,
õhtujuht Mare Taar ja ansambel IRENA ja
Ivar Hansen. Peomeeleolu püüdis pildile
Maris Eiser.
Üritust teostas Tudulinna
Mängu Selts ja toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm ning Alutaguse vald.
Aitäh kõigile!

25.

Saare-

Laulu-
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ЖИТЕЛИ И ДРУЗЬЯ
АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ!

НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА РЕШЕНО
Обзор подготовила помощник волостного секретаря

средствами. Нам необходимо найти
будущего как сохранить жизнеспособность нашего общества, каковы наши виды на развитие
предпринимательства в Алутагузеской волости, что нужно сделать на
местном уровне, чтобы содействовать
оживлению микро- и малого предпринимательства, на каком уровне
мы способны содержать свою инфраструктуру, оказание каких публичных

Лиа Теэвяли
принять III-й

•

новое видение

дополнительный бюджет Алутагузеской волости 2019

занодея-

года. Дополнительным бюджетом целевые проектные пособия
сятся в бюджет, уменьшаются доходы и расходы на поддержку
тельности двух проектов, поскольку эта деятельность переносится
на 2020 год. Уменьшаются также средства бюджета для приобретения основного имущества и пособия, получаемые для целевого
финансирования основного имущества, в связи с переводом шести
инвестиционных проектов в бюджет 2020 года.

Изменить в принятом Алутагузеским волостным собранием
21.12.2017 года три первых предложения § 4 постановления № 10
•

“Порядок покрытия родительских расходов в дошкольных детских
учреждениях Алутагузеской волости”, из-за необходимости изложить
это положение ясно и всеми одинаково понимаемым. В изменении
говорится, что родитель освобождается от платы за питание, если

он/она и его ребенок по данным регистра народонаселения проживают в Алутагузеской волости.
изменить принятое Алутагузеским волостным собранием 21.12.2017
года постановление № 9 “Порядок выплаты социальных пособий
опеки
волости”
и оказанияnocTaHOBaeHHi/i
nepeaeHb
nocoöni/i
в Алутагузеской
3ByanTTaK:"rioco6neflaa
помощи социальной
Постановлением изменяется перечень видов пособий. Сейчас в действующем постановлении перечень пособий звучит так: “Пособие для
приобретения или взятия на прокат очков, протезов, ортопедических
и прочих вспомогательных средств”, а новый перечень “Пособие
для приобретения или взятия на прокат очков и инва-технических
вспомогательных средств”. Прежний перечень был размытым и
маемым двояко. Например, под термином “протез” ходатаи понимали
и зубные протезы, которые однако волостным управлением в этом
перечне пособий не учитывались. При назначении пособия волостному управлению следует учитывать постановление №74 министра
социальных дел от 21.12. 2015 года, принятое на основании Закона
о социальной опеке, согласно которому зубные протезы не входят
в перечень вспомогательных средств.
•

-

пони-

отчуж-

в порядке проведения публичного аукциона произвести
дение незастроенной недвижимости “Mäehansu” (недвижимость №
16346550, кадастровая единица 13001:001:0314, площадь 9346 m²,
со 100 %-ным целевым использованием неиспользуемого участка
земли), находящейся в собственности Алутагузеской волости в
деревне Мяэтагузе. Стартовой ценой отчуждаемой недвижимости
установлено 4673,00 евро. Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи, несет покупатель.
•

-

Произвести единовременную дополнительную плату в размере
месячной зарплаты (3600 евро) волостному старейшине Тауно Вых•

мару за результативную работу в

2019 году.

АУКЦИОН
Алутагузеское волостное управление 8 февраля 2020 года в 12.00
в деревне Тудулинна (ул.Пикк, 29) проводит устный аукцион
распродажи следующего волостного имущества:
1.1. 4 столярных рабочих стола с 3 тисками, стартовая стоимость
одного стола - 50 евро;
1.2. Токарный станок по дереву с фрезой (устанавливается на столе)
- 1 штука, стартовая цена - 120 евро;
1.3. Токарный станок по дереву (устанавливается на столе) - 1 штука,
стартовая цена - 75 евро;
1.4. Сверлильный станок (устанавливается на столе) - 1 штука,
стартовая цена - 100 евро;
1.5. 1 рабочий стол с 2 тисками, стартовая цена - 70 евро;
1.6. Узкая ножовка (1 шт.), стартовая цена - 30 евро;
(1шт.), стартовая цена - 200
1.7. Токарный станок по металлу

TB-6

евро;
1.8. Токарный станок по металлу (1 шт.), стартовая цена - 150 евро;
1.9. Печь “Булерьян” (1 шт), стартовая цена - 50 евро;
1.10. Настольный сверлильный станок HC12A (1 шт.), стартовая цена
– 75 евро;
1.11. Токарный станок по дереву вместе с трансформатором (1 шт.),
стартовая цена - 100 евро;
1.12. Маленький столярный рабочий стол (2 шт.), стартовая цена - 20
евро штука;
1.13. Различный набор рабочих инструментов, стартовая цена - 1
евро штука;
1.14. Табуретки (2 различных размера), стартовая цена - 1 евро штука.
1.15. Мелкое малоценное имущество по цене, формирующейся в
ходе устного аукциона.

За приобретенный товар можно расплатиться на месте наличными
или позже, представив документ о банковском перечислении на счет
волостного управления. С продаваемым на аукционе имуществом
можно ознакомится на месте 08.02.2020 года, начиная с 11.30.
Дополнительная информация: помощник волостного
старейшины Олег Кузнецов, телефон +372 5640 9362,
oleg.
kuznetsov@alutagusevald.ee

э-почта:

Райво Раап

услуг нам посильно, чтобы достигнуть

председатель Алутагузеского

такого уровня жизни, такой среды
обитания, где бы наши дети и люди со
стороны хотели бы жить.

волостного собрания
С новыми силами вступаем в новый
год…
Земной шар в 2019 году крутился
как-то особенно быстро. Импульс ему
придавали различные увлекательные
события в мире, политические события

у

нас и за

рубежом,

содержатель-

ным был год в нашей волости. Конечно,
это только ощущение, планета вращается со своей

скоростью, и мы это
вращение не можем ни ускорить, ни
замедлить, хотя, порою, хотелось бы.
Мы можем доставать из шкафов либо
куртки, либо шубы, а вот во многих
государствах такого выбора нет. В то
же время мы зависимы от мировой
климатической политики и хода дел в
нашей сланцевой энергетике. Хоть мы
и знали о нашей зависимости от подземной добычи сланца и о грядущих
переменах заблаговременно, однако
сообщение о сокращении объемов
добычи сланца оказалось как-то неожиданным. К сожалению все это зна-

- в будущее мы

смотреть
с ясным понимаем того, что придется
обходиться меньшими денежными

чит

-

должны

энер-

Сумеем ли мы использовать
гетику ветра и солнца, или же туризм
станет той отраслью, которая нам
будущем даст работу и принесет
доход. Каковы они, наши будущие

в

сфере мы сейчас сильно отстаем и это

возможности?

Разумеется,

возмож-

проживания, и откроются
ности для занятия предпринимательством и создания новых рабочих мест?
Мы же ведь все хотим, чтобы в будущем здесь, в Алутагузеской волости,
жилось еще лучше?
Созданный Национальный парк
Алутагузе привлек положительное
внимание к волости, к нам приходят
проявить любопытство к тому, чем мы
давно законно гордимся. Все большее
число дачников, прибывших сюда на
лето, становятся постоянными жителями, поскольку здесь спокойная и
добрая среда обитания.
Народ в гости к нам приезжает
по большей части летом, приезжают
домой, на отдых, много гостей проездом. Было бы хорошо, если мы могли и
умели бы предлагать им услуги. В этой

нет мгновенных отве-

тов на решение этих проблем, но их
надо искать и смотреть вокруг, какие
модели развития уже есть в других
местах и подходят ли они нам. Разработка такой стратегии
это командная работа, к которой следует привлекать специалистов извне, а также
компетентных и имеющих видение
—

людей из своей волости.
Нам ставили в упрек, что та или
иная инвестиция не нужна, что она не
востребована народом нашей волости.
Замечу здесь, что пришло время смотреть шире, взвешивать и осмыслять,
что та или иная инвестиция принесет нам в будущем. А именно, создаст
ли она возможности для оказания

услуг нашими предпринимателями,
или создаст такое пространство и
среду обитания с лучшими условиями

могло

бы стать одним из направлений

развития предпринимательства для
жителей Алутагузе. Надо изменить
отношение, по которому приезжие
это чужие люди, мол, нам до них дела
-

Нет, пусть люди ощущают себя
здесь теми, кого ждут, поскольку мы
сейчас, в буквальном смысле слова,
отправляем их с полным кошельком
в другие места. Это тоже вопрос, над
которым стоит задуматься.
Да и над этим стоит задуматься,
должна ли волость инвестировать
в предприятия бизнес-отрасли или
содержать их?
Благодарю всех, кто оказал свое
содействие в делах волости, желаю
успехов в наступившем году, и знайте,
что важно поделиться с другими
каждой ценной идеей, способной
лать нас в будущем лучше и богаче.
нет.

сде-

ОБЗОР ПРАВОПОРЯДКА
В АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
Индрек Хиндреус
участковый полицейский
Наступил 2020 год, время подвести
итоги прошлого года.
В 2019 году в Ида-Вирумаа
стрировано 3268 преступлений, что
по сравнению с 2018 годом на 63 случая больше. В Алутагузеской волости
зарегистрировано 78 случаев, и приятно отметить, что на этот раз число
нарушений в Алутагузеской волости
уменьшилось на 26. Из главных видов
правонарушений в нашей волости
по-прежнему преступления против
личности, кражи имущества и
ния ПДД. Имущественных преступлений в течение года зарегистрировано
на три случая меньше, чем в прошлом
году, но все равно это число довольно
велико - 31 случай, из них 25 - кражи.
Не устаю повторять, что за сохранность своего имущества прежде всего
отвечаем мы сами! Советы, как уберечь
свое имущество, вы найдет на веб-стра-

зареги-

наруше-

нице https://www.hoiaomavara.eu.
также сохранять добрые
отношения с соседями и присоединиться к системе “Naabrivalve” (“Соседская охрана”). Для более подробного
представления об этом можно
честь в Интернете www.naabrivalve.ee
или обратиться ко мне.

Рекомендую

про-

Проблемой остаются преступления
против личности, которых зарегистрировано 25 (на 16 случаев меньше, чем
в прошлом году). Сообщений о таких
преступлениях было меньше, но наверняка еще среди нас есть люди, которые
не знают, как обратиться за помощью.
Случаи семейного насилия мы сможем
рассмотреть и предупредить, действуя
сообща с местным самоуправлением.
Нарушений ПДД
вано 14, что на 4 меньше, чем в прошлом году, но по-прежнему проблемой
остается управлением транспортным
средством в нетрезвом виде.
Несовершеннолетними в 2019 году
совершено 4 преступления, и все они

зарегистриро-

физическим насилием.
Проступков в 2019 году зареги-

связаны с

стрировано 1080, что на 340 случаев
больше, чем в прошлом году. Это
ясняется тем, что с января 2019 года
появилась возможность короткого
рассмотрения мелких правонарушений. Большую часть проступков (952)
составляют нарушения ПДД, 587 из
них превышение допустимой скорости. В 26 случаях нарушена предельная
норма алкоголя, в 12 случаях управление моторным средством без прав.
Зима к моменту написания
тьи еще не наступила, но, как говорит пословица, на небе она не задержится. В прошлом году на территории

объ-

-

-

ста-

Алутагузеской волости было четыре
ДТП, где пострадали пять человек.
Будьте внимательны и помните, что
всех вас ждут дома!
Еще зарегистрировано 53 случая
нарушений перехода границы, закона о
дорожном страховании 33, Уложения
о наказаниях 19, закона об употреблении алкоголя 6, закона грузоперевозок 5, закона о безопасном передвижении на море - 4, о табачных изделиях
3, закона об употреблении наркотических и психотропных средств, и их
исходных продуктов 1, закона об иностранцах 1,нарушение распоряжения
местного самоуправления - 1.
Из уголовных правонарушений
большей частью имущественные, нарушения прав на имущество 26 случаев.
Несовершеннолетними за 12 месяцев
совершено 39 правонарушений, что
по сравнению с предыдущим годом
на девять больше. 11 из низ связаны с
употреблением несовершеннолетними
алкоголя. Напоминаю, что пособничество взрослых (продажа, передача
алкоголя и т.д.) строго наказуемо.
-

-

-

-

-

-

-

Участковый полицейский
Алутагузеской волости
ИндрекХиндреус тел. 337 2143
indrek.hindreus@politsei.ee
Телефон срочных проблем 112.
-

-
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Я ВАМ ПИШУ…

ПИСЬМО ДАВНЕГО ДРУГА
Николай Павленко
переводчик, литератор,

гид-краевед

Меня очень тронуло, что в своей статье в этом номере газеты председатель

Алутагузеского волостного собрания
Райво Раап обратился не только к жителям волости, но и к
друзьям Алутагузе, а значит и ко мне персонально тоже. Я
действительно очень давний друг Алутагузе, еще с тех пор,
когда весь этот регион был разбит на несколько админиединиц. Более того, я просто
влюблен в этот край! Да и как мне по-другому относиться к
Алутагузе, если целый ряд моих явных творческихуспехов,

стративно-территориальных

знакомств с

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА “АЛУТАГУЗЕ 2019”
-

-

Фотография года Алутагузеской волости “Среди нас шпион”, автор Анн-Леэна Миллер
Лучшее документальное фото “История живет” Мартин Миллер
Лучшая фотография природы - “Живосписные августовские вечера” - Марис Эйсер
По результатам опроса, проведенного Центром занятий по интересам, приза зрительских симпатий удостоена работа Янно
Рандмаа - “Магические зимы”
Начался и новый волостной фотоконкурс “Алутагузе 2020”, куда мы ждем поступления новых интересных работ!
-

-

состоялись именно

положи-

Фотоконкурс Алутагузеской волости 2019 успешно завершился и Алутагузеский Центр занятий по интересам объявляет
его итоги. В трех разных категориях были представлены в общей сложности 89 фотографий, из которых жюри отобрало
лучшие работы в каждой категории. В состав жюри входили профессиональные фотографы Рене Митт, Матти Кямяря и
Майла Мелдре. Конкуренция работ было очень острой, особенно в категориях документалистики и фотографии символа
года. Особенно активным было состязание между членами одной семьи. Если в прошлом году звания “Фотография года”
была удостоена работа Мартина Миллера, то нынче с небольшим отрывом его опередила супруга Анн-Леэна Миллер.
-

интереснейшими людьми

здесь. Еще в 80-е годы прошлого столетия моя серия очерков о Причудье была удостоена республиканской премии, а
на туристической конференции, проходившей в 1989 году
в Генуе, мой рассказ об этом регионе вызвал бурю
тельных эмоций и откликов. И не потому, что я был хорошим рассказчиком, а потом что этоткрай удивительно интересен и прекрасен. Он прекрасен, и потому у него много
друзей, и наоборот. Все в жизни взаимосвязано.
Скромность украшает человека, но иногда это “украшение” мешает делу, мешает реализации мечты. Вот и я,
отбросив ложную скромность, хочу заявить, что как истинный друг своим участием мог бы принести намного больше
пользы волости Алутагузе, чем это делаю сейчас. Это касается и вопроса музейно-краеведческой деятельности, и
развития деятельности Национального парка Алутагузе,
и приграничного сотрудничества, и создания и развития
туристической деятельности и инфраструктуры региона.
Дело не в каких-то моих выдающихся способностях, а в том,
что люблю этот край. Любовь же, как известно, обладает
огромным потенциалом. А пока живу надеждой, что слово
мое дойдет до нужного адреса.

-

.

ЦЕНЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ,
АТЛЕТИЧЕСКИХ ЗАЛОВ И СТАДИОНОВ

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
Алутагузеское волостное управление извещает, что публичное

Специалист по спорту Тимо Юурсалу
внес Алутагузескому волостному
лению предложение дополнить распоряжение №161 от 04.12.2019 года

прав-

“Цены

за использование

спортзалов”

в той части, что касается юных спортсменов - учредить комплексные цены
за использование спортзалов и стадиобыло бы ввести льготный
сезонный билет стоимостью в 100 евро,
позволяющий пользоваться всеми спорнов. Можно

тивными залами волости. В

Алутагузе-

ской волости в активном пользовании
три спортзала, и два реже используемых зала.

Спортзал в Мяэтагузе открыт

3 дня в неделю

(Пн, Ср, Пт

с 19.00 до

21.00) и 7 месяцев в году (октябрь апрель). Месячный билет стоит 8 евро,
разовый 2 евро. В Ийзаку спортзал
открыт 6 дней в неделю (Пн-Пт с 16.30
до 21.00 и Сб с 10.00 до 14.00) и 9
-

Месяч-

месяцев в году (сентябрь-май).
ный билет 9.60 евро, одноразовый
1,60 евро. Зал в Кийкла открыт 3 дня

будут введены
Тудулинна.
тельно

(Пн, Ср, Чт с

17.30 до 20.30

и 7 месяцев в году (октябрь-апрель).
одноразовый 2
евро. Деятельность спортзалов в Мяэтагузе, Ийзаку и Кийкла координирует

Месячный билет 8 евро,

договорное лицо. Спортзалы в Иллука
и Тудулинна в настоящий момент бесплатные и действуют на добровольных
началах.
Тимо Юурсалу предложил в новом
календарном году утвердить новый

прейскурант цен на пользование спортзалами, который бы состоял из
разовых, месячных и годовых (т. е.

одно-

сезонных) билетов. Цены составлены
с учетом времени работы залов, их

исполь-

вне пределов Алутагузеской волости,
следующим образом: 1 час - 25 евро.

цены в

Иллука и

Распоряжение № 637 от 18 декабря
2019 года Алутагузеского волостного
управления:
1. Утвердить с 01.01.2020 года для
жителей Алутагузеской волости
щие цены за использование спортзалов:

следую-

Ийзаку-одноразовый

билет 2 евро,
месячный 15 евро, сезонный 100 евро;
Кийкла-одноразовый 2 евро, месячный 8 евро, сезонный 40 евро;
-

-

-

в неделю

хозяй-

Иллукаской школы и Тудулинна (без
инвентаря, исключая стационарное
оборудование) для проведения соревнований и тренировок учреждениями и

размеров, имеющегося там оборудования, расходов на персонал и
ские нужды. Относительно залов в
Тудулинна и Иллука цены решено
пока не вводить, поскольку интенсивность использования их невысока и там
только начинается традиция их
зования. Как только эти залы начнут
использоваться регулярно, то дополни-

-

Мяэтагузе-одноразовый 2 евро,

месячный 10 евро; сезонный 50 евро.

1.1. Молодежь в возрасте до 19 лет пользуется бесплатно, учащиеся основных
школ, гимназий и профтехучилищ на
основании ученического билета.
2. Установить комплексные цены за
использование спортзалов Ийзакуской
-

гимназии

Мяэтагуцзеской

основной

школы для проведения соревнований
и тренировок учреждениями и
низациями, зарегистрированными вне
пределов Алутагузеской волости следующим образом: 1 час стоит 20 евро.

орга-

3. Установить цену за использова-

гимна-

стадионов Ийзакуской
зии, Мяэтагузеской основной школы,
ние

организациями, зарегистрированными

4. Установить цену за использование
стадионов Ийзакуской гимназии,
тагузеской основной школы, Иллукаской школы и Тудулинна (с исполь-

Мяэ-

зованием

инвентаря)

для проведения

соревнований и тренировок учрежде-

зарегистриро-

ниями и организациями,
ванными вне пределов Алутагузеской
волости, следующим образом: 1 час 40
евро.

представление эскизного решения детальной планировки
земельного надела “Laagri” в деревне Консу пройдет 07.0207.03.2020 года, а обсуждение результатов публичного
обсуждения состоится 12.03.2020 года в 16.00 Иллукаском
пункте обслуживания Алутагузеской волости (Valla, Illuka
küla). Площадь планируемого участка составляет около 4,6
га, и она охватывает недвижимость “Laagri” (22901:003:0108)
и недвижимость “Raketi alajaam”(22901:003:0034). Целью
детальной планировки является разделение недвижимости
на участки для жилищной застройки. Детальная планировка
содержит в себе предложения изменений в генеральном
плане Иллукаской волости в связи с превращением
коммерческой земли в участки жилищной застройки. С
материалами презентации детальной планировки в течение
публичного представления можно ознакомиться на странице:
www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

-

5. Разрешить учебным заведениям и
школьным спортивным организациям,
зарегистрированным вне пределов
Алутагузеской волости, использовать
спортзалы и стадионы в учебные дни
для проведения школьных соревнований бесплатно.

6. Приобретение сезонного билета
(100 евро ) позволяет использовать все
спортзалы волости.
7.

Бухгалтерия выставляет

счет

поль-

зователям зала. Для составлении счета
работник зала представляет имена/
фамилии пользователей залом, адрес
э-почты, подлежащая к оплате сумма.

9. Распоряжение №611 Алутагузеского волостного управления, принятое 4 декабря 2019 года “Цены за
использование спортзалов” считать
недействительным.
10. Распоряжение вступило в силу с
1 января 2020 года.

Алутагузеское волостное управление распоряжением №
641 от 30.12.2019 года инициировало детальную планировку
недвижимости “Kelu” (22401:004:0234) в деревне Куру.
Площадь планируемого участка составляет примерно
0,4 га, а его границы приведены в приложении №1 к
распоряжению о детальной планировке. Целью детальной
планировки является создание коммерческого здания
для нужд отдыха и строительство кемпингов. Детальной
планировкой устанавливаются зоны застройки и право на
ведение строительства, архитектурные и оформительские
условия, принципы организации движения, озеленения и
благоустройства, выяснение необходимости установления
техносетей, сооружений и сервитутов. Необходимость
проведение возможных исследований выяснится в ходе
разработки детальной планировки. Детальная планировка
отвечает требованиям генерального плана прибрежной зоны
Чудского озера на территории Ийзакуской волости, согласно
которому недвижимость “Kelu” становится земельным
участком для торговли, обслуживания, питания и ночлега.
С решением об инициировании детальной планировки
можно ознакомиться в рабочее время в помещении
Алутагузеского волостного управления и на домашней
странице Алутагузеской волости: www.alutagusevald.ee/

algatatud.

9
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БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАНИЕ

Regionaalmaasikad

АЛУТАГУЗЕ

Algab regionaalmaasikate noppimine pane teele oma lemmik
Rahandusministeerium ootabalates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile.
Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad traditsioonilise
Regionaalmaasika auhinna üle peaminister ja riigihalduse minister.
„Kui kodupiirkonnas on hea ja mugav elada, ei kiputa sellele väga
mõtlema, et sageli on see nii tänu kellegi konkreetse jäägitule ning
pühendunud panustamisele,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab.
„Tihti märgatakse pigem kitsaskohtasid, mida tuleb paraku igalpool aeg-ajalt ette. Nii võivad varju jääda kohalikud head algatused
ja ettevõtmised, mis piirkonna arengule tuult tiibadesse annavad
või muudavad elu kodukülas või
tuntavalt meeldivamaks.
Mina kutsun üles just neid edulugusid kui kohalikke maasikaid enam
märkama ja nende elluviimisse panustanud kohalikke kangelasi vääriliselt tunnustama.“
Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on
edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiif liste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna
arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega
auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel
on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.
Eelmisel aastal anti välja viis auhinda: Tsiistrenuka ja Missomaa
ettevõtjad (Nopri talu OÜ, Siberi talu, Andri-Peedo talu OÜ ja Digital
Holding OÜ) pälvisid tunnustuse piirkonna elanikele töökohtade
loomise ja piirkonnale omanäoliste toodete arendamise eest. Pärnu
kesklinnas asuv koostöötamiskeskus Forwardspace MTÜ sai auhinna
(idu)ettevõtjatele ja vabakutselistele kontorikoha ning inspireeriva
töökeskkonna pakkumise eest. Järva vallavalitsus sai auhinna valla
mobiiliäpi loomise eest, tänu millele saavad kohalikud elanikud
suhelda omavalitsusega kiirelt ja lihtsalt. Arno Kuusk ja MTÜ Hiiumaa Kino pälvis tunnustuse Hiiumaa kinoelu elavdamise eest. MTÜ
Postitee ja Eesti Maanteemuuseum said auhinna Kagu-Eesti eelarvamusfestivali korraldamise eest.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused.
Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla
naaber, külavanem, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski
kohalik omavalitsus.
Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud
riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. veebruar. Palume need saata kas elektroonselt aadressil press@f n.ee või
postiga aadressile Suur-Ameerika 1,Tallinn (rahandusministeerium,
–

–linnas

Алутагузеская волость богата на

талантливых и деятельных людей.
Те, кто своими добрыми делами
отметились 2019 году, 27 декабря
получили признание на торжественном
приеме в усадьбе Мяэтагузе:

ЮУРСАЛУ-за

Тимо
организацию
международных соревнований и за
развитие оздоровительного спорта
Лий РООЗА-за активное отражение

деятельности в Алутагузеской

волости

НКО "Tudulinna Kultuurikants" за
сохранение и развитие традиций
родного края
-

"OÜ Vikingmodum" - титул лучшего
работодателя 2019 года в Алутагузеской
волости

kommunikatsiooniosakond).

Целевое учреждение "Alutaguse

keskus"-за

Hoole
открытие пансионата
"Tamme" и за развитие среды обитания
в Алутагузеской волости

Александра АНТОНОВА

Ettepanekus palume välja tuua:
Kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon ja

*

e-post).

признание
за многолетний труд на благо
Алутагузеской волости
Анне

-

*

Kandidaadi nimi ja kontaktandmed (võimalusel aadress, e-post,

telefon).
*

НУРГАМАА-за

созданные
душой материалы по краеведению,
исследованию и охране природы

*

*

Auhinnatava tegevuse kirjeldus.
Auhinnatava tegevuse mõju regionaalarengule.
Soovi korral lisainformatsioon.

Auhinnad antakse üle 30. märtsil 2020 Stenbocki majas.

Поздравляем и желаем всем волостным
жителям успешного 2020 года!

Riik valmistub vanade altkaevandatud alade ohtlike
varinguaukude likvideerimiseks
Keskkonnaministeerium koostöös
Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad
likvideerima ohtlikke varinguauke
Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas. Oodatakse veebruarikuu lõpuni
kohalike abi varingu-ja šurfaukude
kaardistamisel.
Keskkonnaminister Rene Koka
sõnul on maapinnani ulatuvad sügavad varinguaugud ohtlikud nii
nikele kui loomadele. „Varinguid on
tekkinud varemgi, kuid probleem on
ajas kasvanud ning riik peab leidma

„Esimesed põlevkivi

allmaakae-

stabiilsushinnangu

töö

alad,

mis

või-

ütles keskkonnaminister.
Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõuniku
Helena Gailani sõnul on varingud

Alates 2017. aastast on ka
veebilehel geoportaal.maaamet.ee
maardlate kaardirakenduses võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud

maldab vaadatakoos teiste kaartidega,
näiteks katastriüksuste kaardiga kinnistutel asuvaid altkaevandatud alasid.
Geoportaalist leiab ka teisi, kehtivate
kaevandamisubadega seotud infot ja
maavara maardlaid.
Nii TTÜ «Põlevkivi altkaevandatud
alade varingute uuring“ kui ka Maaameti geoportaalis olevkaardikiht annab
Keskkonnaministeeriumile, kohalikele
omavalitsustele ja elanikele infot, millistes asukohtades on altkaevandatud
aladel tekkinud varinguaugud. Mõnel
juhul on need elanikest kaugemates
asukohtades nagu metsas ja põldudel,
kuid mõnikord ka asulates, elamute ja
maanteede läheduses, haritaval põllumaal, mistõttu kujutavad suuremat riski

tekkinud endiste allmaakaevanduste
aladel, kus kaevanduse sugemisest on

alade, allmaakaevandamisel jäetud

seal liikuvatele inimestele.

tervikute ja kaevanduste šurfide
dikihiga. Kaardikihi nimeks on TTÜ

omaja peab vastavalt maapõueseadusele

ela-

probleemiga tegelemiseks lahendusi,“

möödas üle 40 aasta.

vandused alustasid tööd 20ndatel ehk
ajal, mil põlevkivitööstus hakkas Eestis
arenema. Kaevandati toonastele teadmistele ja tehnoloogiale kohaselt ehk
valdavalt käsitisi
viisiga ja paarislaavadega. Tollal rajati
allmaakaevandusika sellistele aladele,
kus põlevkivi oli maapinnalähedastes

kamberkaevandamis-

kihtides. Tänapäeval oleks sellistes
sügavustes sobivaks tehnoloogiaks
karjääriviisiline ehk pealmaakaevandamise viis ja varinguaugud ei oleks
probleemiks,“ märkis Gailan.

Maa-ameti
kaar-

Kui kehtivate kaevandamislubade

hüvitama kaevandamisega tekitatud
kahju sõltumata oma süüst ja seda ka
kolm aastat pärast kaevandatud maa
korrastamise kohustuse täidetuks
tunnistamist, siis nendel aladel, kus
kaevandamisest on möödas enam kui
kümme aastat, kehtivat maavara kaevandamise luba peal ei ole, on vastav
kohustus jäänud maapõueseaduse

kohaselt riigile.

Keskkon-

Gailani sõnul analüüsib
naministeerium järgmise sammuna
saadud uuringutulemusi. „Enne korrastamistöödega alustamist viime

läbi eeluuringud, et kaardistada tööde
ulatus, sealhulgas esmajärjekorras
rastamist vajavad asukohad ja korrastamise tehnilised lahendused, sellest

kor-

järgmise etapina saab alustada korrastamisega. Arvestades, et probleemseid
šurfiauke ja ka varinguid on väga palju,
tuleb likvideerimiselalustada nendest,

mis on kõige suuremate riskidega.

Kor-

rastustöid viib ellu ja rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus,“ lausus
Gailan.

Keskkonnaministeerium palub
elanikel anda teada vanade
kaevanduste kohal toimunud
ohtlikest maapinnavaringutest
ja varinguaukudest, võimalusel
veebruari lõpuks. Palume selleks
saata teade Keskkonnaametile:
info@keskkonnaamet.ee. Võimalusel saata täidetud teavitusankeet, mille leiab Keskkonnaameti
maapõue valdkonnakorrastamiskohustuse veebilehelt:

www.keskkonnaamet.ee/et/
eesmargid-tegevused/maapou/
korrastamiskohustus
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Võrkpalli
jõuluturniir
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Detailplaneering
Alutaguse Vallavalitsus algatas 30.12.2019 korraldusega
nr 641 Kuru küla Kelu (22401:004:0234) kinnistu detail-

planeeringu.

Planeeritava

maa-ala suurus on

ca 0,4 ha ja

Timo Juursalu
spordispetsialist

piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse
lisas 1. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on puhkeotstarbelise ärihoone ning kämpingute rajamine.

Jõuluturniirist võttis sel aastal osa 36 inimest ehk

planeeringuga määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus,

Detailarhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorral-

saime välja loosida tervelt 6 võistkonda. Võitis Taivo
Valduri tiim kooseisus Taivo Valdur, Külli Stroo,
lin Paal, Markus Laanemets, Janno Nurgamaa ja Aivo.
Teise koha sai Kristjani Palmi ning kolmanda
Toomas Stroo tiim.
koht jäid viiki. Taas võib
lugeda ürituse õnnestunuks. Täname kõiki osalejaid
ning kohtumiseni juba Kevadturniiril!

Mer-

duse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude

ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Võimalike

uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koos-

4.-6.

tamise käigus. Detailplaneering vastab kehtivale Iisaku valla

Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringule, mille kohaselt
Kelu kinnistu maakasutuse juhtotstarve

Iisaku noored korvpallurid põrgatasid end parimaiks
9. jaanuaril 2020 toimus Jõhvi spordihallis Alutaguse Noorte Mänkoolidevaheline osavaima korvpalluri
gude raames
turniir 1.-7. klassi õpilastele. Mõõtu võeti nii korvpallimängus kui

Ida-Virumaa

ka individuaalsetes oskustes. Kokku oli selles vanuses osalejaid
29, kellest Reinar Halliku Korvpallikooli kasvandikke koguni 23.

koos-

Individuaalsete oskuste arvestuses kuulusid esimesed 16kohta
poistele. Kuldmedali sai kaela Andries
Iisaku
Gümnaasiumist, hõbedase Mathias Mander, samuti
Kivimägi
Iisaku Gümnaasiumist ja pronksikarva Kusti Kilk Jõhvi Põhikoolist.
Tüdrukute arvestuses tegi kõva tulemuse
Paal Iisaku
Gümnaasiumist.Lisaks kuldmedalile tüdrukute arvestuses, oli tema
saavutatud tulemuska päeva parim, seega edestas ta ka kõiki poisse.
Korvpallimängu võitis Iisaku Gümnaasiumi võistkond, teiseks
jäi Jõhvi Põhikool ja kolmanda koha sai Mäetaguse Põhikool. Võistkonnas mängisid Andries Kivimägi, Markus Valdre, Arthur Pärnpuu,
Mathias Mander, Karel Pärnpuu, Jaagup Altoja, Laur Palmet ja Arles
Marten Vinni. Nende õpetaja on Merlin Paal.
Oleme oma õpilaste ja treenerite üle uhked!
Reinar Halliku Korvpallikooli

Riti-Marell

avalikud-valjapanekud.

Enampakkumise teade

Spordisaalide, jõusaalide ja staadionite kasutamise hinnad

-

kasu-

nek oli kinnitada uuest kalendriaastast saalide
kasutamise kohta hinnakiri, mis koosneks

ühe korra pileti, kuupileti ja aastapileti hinnast. Aastapilet on hooaja pilet. Saalide
tamise hindade ettepanekus on arvestatud

kasu-

saalide lahtioleku aega, saalide suurust ja
saalides olevat varustust, personali- jamajanduskulule. Tudulinna ja Illuka spordisaalide
kasutuse kohta esialguhinda mitte kinnitada,
kuna kasutus kogukonna poolt on väike ja
alles harjutakse saalide kasutusvõimalustega. Saalide regulaarse kasutuse tekkimisel
kehtestame täiendavalt hinnad ka Illuka ja

Tudulinna saalide kasutamisele.
Alutaguse Vallavalitsueskorraldus
sember 2019 nr 637:

18. det-

1. Kinnitada alates 01.01.2020. a Alutaguse

hin-

valla elanikele spordisaalide kasutamise
nad alljärgnevalt.
ühe korra pileti hind 2 €; kuupilet
15 €; hooaja pilet 100 €
Kiikla – ühe korra pileti hind 2 €; kuupilet
8 €; hooaja pilet 40 €
Mäetaguse – ühe korra pileti hind 2 €;
pilet 10 €; hooaja pilet 50 €
1.1.Nooredkuni 19. aastani tasuta. Tasuta
saalikasutus kehtib põhikooli-, gümnaasiumija kutseharidust omandavatele õpilaspileti
alusel.

Iisaku–

kuu-

2. Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi ja Mäetaguse Põhikooli spordisaali ning jõusaali
kasutamise komplekshind võistluste ja treeningute läbiviimiseks väljaspool Alutaguse
valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 20 eurot.

Tänuavaldus

ee/algatatud.

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Konsu küla Laagri
maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 07.02-07.03.2020 ja avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimub 12.03.2020 algusega kell
16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla. Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha
ning see hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108) ja Raketi
alajaam kinnistut (22901:003:0034). Detailplaneeringu
tamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamukruntideks.
Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu
muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega
ärimaast elamumaaks. Planeeringumaterjalidega saab
avaliku väljapaneku ajal tutvuda: www.alutagusevald.ee/

Külli Guljavin
Iisaku Gümnaasiumi direktor

Spordispetsialist Timo Juursalu tegi ettepaneku Alutaguse Vallavalitsuse 04.12.2019. a
korralduse nr 611 „Spordisaalidekasutamise
hinnad“ täiendamiseks osas, mis on seotud
laste ja noorte poolt spordisaalide kasutusega
lisada veel juurde saalide kasutuse komplekshinnad ja kehtestada staadionite
tuse kohta hinnad. Samuti võiks kehtestada
soodustuse 100 € hooaja pileti korral, mida
saab kasutada kõikides valla spordisaalides.
Alutaguse vallas on kolm aktiivselt kasutuses olevat spordisaali ja kaks väiksema
kasutusega saali. Mäetaguse spordisaal on
avatud 3 päeva nädalas (E, K, Rkell 19-21)
ja 7 kuud aastas (oktoober-aprill). Kuupilet 8
eurot ja korra pilet 2 eurot. Iisaku spordisaal
on avatud 6 päeva nädalas (E-R 16.30 - 21 ja
L 10-14) ja 9 kuud aastas (september-mai).
Kuupilet on 9,60 eurot ja ühe korra pilet
1,60 eurot. Kiikla spordisaal on avatud 3
päeva nädalas (E, K, N kell 17.30-20.30) ja
7 kuud aastas (oktoober-aprill). Kuupilet 8
eurot ja ühe korra pilet 2 eurot. Mäetaguse,
Iisaku ja Kiikla spordisaali tegevust koordineerib lepinguline isik. Illuka ja Tudulinna
spordisaalid on hetkel tasuta ja tegutsevad
vabatahtlikkuse alusel.
Spordispetsialist Timo Juursalu ettepa-

kaubandus-, teenin-

dus-, toitlustus-ja majutushoone maa. Detailplaneeringu
algatamise otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses
tööajal ja Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.

3. Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli, Illuka kooli ja Tudulinna
staadionikasutamise hind ilma inventarita
(v.a kohtpüsiv inventar) võistluste ja treeningute läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda
registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 25 eurot.
4. Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli, Illuka kooli ja Tudulinna
staadioni kasutamise hind koos inventariga
võistluste jatreeningute läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda registreeritud asutustele
ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 40
eurot.

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 08. veebruaril 2020.a
kell 12:00 Tudulinna külas aadressil Pikk tänav 29 suulise
enampakkumise alljärgneva vallasvara müügiks:
1.1. Tisleri töölaud 3 kruustangiga (4 tk),
alghind 50 eurot tükk;
1.2. Puidu treipink freesiga (lauale paigaldatav) (1 tk),
alghind 120 eurot;
1.3. Puidu treipink (lauale paigaldatav) (1 tk),
alghind 75 eurot;

1.4.

Puurpink (lauale paigaldatav) (1 tk),
alghind 100 eurot;

1.5.

Töölaud 2 kruustangiga (1 tk), alghind 70 eurot;

1.6.

Tikksaag (1 tk), alghind 30 eurot;
Metalli treipinkTB-6 (1 tk), alghind 200 eurot;
Metalli treipink (1 tk), alghind 150 eurot;
Bullerjan ahi (1 tk), alghind 50 eurot;
Laua puurpink HC12A (1 tk), alghind 75 eurot;
Puidu treipink koos trafoga (1 tk), alghind 100 eurot;
Väike tisleri töölaud (2 tk), alghind 20 eurot tükk;
Erinev valik tööriistu, alghind 1 eurot tükk;
Taburetid (2 erinevas suuruses),
alghind 1 eurot tükk.
väheväärtusliku väikevara suulisel enampakkumisel
kujuneva hinnaga.

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

5. Võimaldada väljaspool Alutaguse valda

1.13.

registreeritud haridusasutustel ja koolispordi
organisatsioonidel spordisaali ja staadioni
kasutamist koolipäevadel kooli tundide ajal
koolispordivõistlusteks tasuta.
6. Soetades 100 € hooaja pileti, saab piletit
kasutada kõikides valla spordisaalides.
7. Raamatupidamine esitab spordisaali kasutajale arve. Arve koostamiseks esitatakse

1.14.

spordisaali töötaja poolt spordisaali kasutajate nimed, e-posti aadressid, tasumisele
kuuluva summa.

1.15.

Ostetava vara eest on võimalik tasuda kohapeal sularahas
või hilisemalt pangaülekandega vallavalitsusepoolse arve
esitamisel.
Enampakkumisel müüdava varaga on võimalik kohapeal
tutvuda 08.02.2020 alates kella
Täiendav info: abivallavanem Oleg Kuznetsov tel +372
5640 9362, e-post: oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

11.30-st.

9. Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 04. detsembri 2019. a korraldus
nr 611 „Spordisaalide kasutamise hinnad“.
10. Korraldus jõustub 01. jaanuarist 2020.

Iisaku rahval on öelda soojad tänusõnad kalmistuvaht Renele, keda
nähakse ikka suure käru ja rehadega toimetamas. Ka kaugemalt oma
lähedaste kalmudele tulijad kiidavad korras kalmistut ning lumistel talvedel korralikult lahti roogitud teid. Sind on märgatud! Aitäh tubli töö eest!

ARVI SUUR

LEIDA JUNDAS

HARRI KALDRE

MARIA ŠTEINBERG

NINA LEBEDEVA
RUTTI LAANEMÄE

ENNO KASK
YURY LEBEDEV

HILSE-LISETTE
PAULBERG

JAANUS TALIMÄE

VALERY RUDYY
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MARTA TALIMÄE

Õnnitleme

sünnipäevalapsi
HILDA REISBERG
ROZA SERGEJEVA
VALENTIN GOIDOV
ANTONINA ROHULA
VALENTINA STOLYAROVA
AIME OJA

92

EDA TEREP
ANNA MALINOVSKAJA
ENNO TREIMANN

86

VENJAMIN TSÕGANOV
OLEG TAMMEKIVI

86

90
89

89
88

87
86
86

LILLE KIRSIMÄE
HELME ROKKA

LJUDMILLA TVERSKAJA
LEMBIT JÄRVEOJA

ENDEL ANVELDT
KAARLI KANG

VASILY BRYZGUNOV
VASSILI USSOV

TAIMO KALJOLA
ANTONINA ALEKSEJEVA

MIKHAIL BOBROV
ANTON SIMSON

OLEG KRÕLOV
ANATOLY SHAYDUROV

LII LIISVELD
FJODOR ŽAVORONKOV

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad

ja metsakinnistuid hinnaga

kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
5. veebruaril kell 11
Iisaku rahvamajas
Kuressaare Teatri etendus
„Naksitrallid"
Piletid 9 € müügil Iisaku rahvamajas ja
Piletimaailmas

22. veebruaril
Kiikla rahvamaja sees ja ümber
Talvine Kiikla keha-ja kultuuripäev
Külalisesinejad Lätist, võrkpalliturniir,
mänguprogramm lastele, käsitöötoad.
Lisainfo 56299812

9. veebruaril kell 17 Iisaku rahvamajas
Karakter Teatri etendus vama„Igaühele
as r a
oma"
Piletid 10 €
Briti siseministri asetäitja Richard Willey
saabub töökohustuste tõttu oma naise
Pamelaga Londoni kuulsasse Westminsteri hotelli. Tegelikult plaanib Richard
sooritada väikese kõrvalhüppe peaministri sekretäriga. Nagu elus ikka, nii ka
Richardil, ei kulge kõik plaanipäraselt.
J

.

koroaamldospavsudga.
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ANNA LÄTT

Inglise näitekirjaniku Ray Cooney hoogne
kahevaatuseline komöödia “Igaühele
oma” ei jäta kedagi ükskõikseks. Osades:
Richard Willey Tarvo Sõmer, Pamela Willey Riina Vaher, Georg Pigden Ivo Leek,
Jennifer Bristow Elin Lemberg, Edward
Bristow Tarmo Truss, Lily Chatterton
Külliki Heinsaar, Administraator Hannes
Tiinas, Kelner Kaido Piiroja, Toatüdruk
Tanja Zalite
Lisainfo merle.pikhoff@alutagusevald.ee
tel 5886 6418
-

-

-

-

KUULUTUSED

-

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

-

-

-

16. veebruaril kell 12

Iisaku rahvamajas
Mälumäng
Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad.
Võistkondadel palume registreerida
hiljemalt 15. veebruariks tel 339 3593 või
merle.pikhof@alutagusevald.ee
20. veebruaril kell 18
Mäetaguse rahvamajas
Mäetaguse mälumänguturniir 17. hooaja
4. voor
Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad.
Uutel võistkondadel palume
registreerida hiljemalt 19. veebruariks
huvikeskus@alutagusevald.ee või
3366963
20. veebruaril kell 16
Iisaku raamatukogus
Huvitavate kohtumiste klubi
Külas ärinaine ja harrastuskunstnik
Sveta Pärn

Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56,

Kell 9.00 Pärgade panek Tudulinna
kalmistu mälestuskivi juures.

Kell 9.00 Pärgade panek Pagari
mälestuskivi juures.
Kell 9.20 Pärgade asetamine Mäetaguse
kalmistul.
Kell 10.00 Iisakus vabadussõjas
langenute mälestuskivi juures
tseremoonia ja pärgade panek.

41101 Iisaku

alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa

24. veebruaril kell 10 Iisakus
Eesti Vabariigi 102. aastapäeva
tähistamine Alutaguse vallas
Kell 7.29 Päikese tervitus Iisaku vaatetornis
Eesti Vabariigi lipu ja hümni laulmisega
Kell 10.00 Tseremoonia vabadussõjas
langenute mälestuskivi juures ja pärgade
asetamine. Rongkäik Iisaku rahvamaja
juurde. Soe supp ja tee. Kontsert, kus
osalevad Alutaguse valla lauljad ja
tantsijad. Vabariigi aastapäeva pidulik
tort ja kohvilaud Iisaku rahvamajas

jaanuaris-veebruaris
•Tooside näitus „Suhkur ja moos,
pipar ja sool“ Iisaku raamatukogus
11. jaanuar 29. veebruar
–

NOORETÜRITUSED

Rohkem infotnoortekeskuste Facebooki
gruppides.
11.-14. veebruar Iisaku, Kurtna ja
Mäetaguse noortekeskustes

SÕBRANÄDAL KOOLIVAHEAJAL
23.-24. veebruaril kell 18-21
Kurtna noortekeskuses
Kurtna noortekeskuse 15. sünnipäevapidu
ja EV 102 ootame külla noortekeskuse
sõpru! Võimalus nautida esinemisi,
suhelda tuttavatega, leida uusi tutvusi,
–

soovijatele on avatud vaba mikrofon,
võimalus jäädvustada hetk ajas
25. veebruaril kell 14.30-19.00 toimub
Alutaguse valla vastlapäev Iisaku
noortekeskuses ja selle ümbruses

•Iisaku Kihelkonna Muuseum korraldab
vurri meisterdamise töötoa ning
samuti räägitakse lähemalt vastlapäeva
traditsioonidest
•Huvilistel võimalus sõita hobusega
(vastavalt ilmaoludele vankri või saaniga)
•Alutaguse valla noorsootöötajad
korraldavad mitmeid põnevaid

rahvamuusikaansambliga KIMP

vastlamänge ja

.

Alutaguse vallas on korraldatud tasuta
ühistransport kõigile soovijatele
Iisakusse jõudmise ajaga 10.00.
Transpordisoovist ning bussipeatusest,
kust soovid bussile tulla, anna teada
hiljemalt 21.02 helistades 5660 3361või
kirjutades seltsimaja@maetaguse.ee.
Peale sündmust liiguvad bussid tagasi!

24. veebruaril kell 10
Puhatu külaplatsil
Eesti Vabariigi sünnipäeva
tähistamine lipu heiskamise ja
esinemistega

Täpsem

-võistlusi

•Liulaskmine, tule kohale kelgu/saani
vm põneva sõiduriistaga!
•Söögiks hernesupp ja vastlakuklid
•Päeva lõpetavad tuleskulptuurid

Eelregistreerunutele korraldatud
transport.
Lisainfot saab Alutaguse valla
noortekeskustest.
Oodatud on kõik Alutaguse valla
suured ja väiksed!

26.-28. veebruar

Alutaguse valla noorte avastusretk

Maslenitsa tähistamine „Vastlapäev
Eesti ja vene kombekohaselt“

info valla kodulehel

www.alutagusevald.ee/kalender

•

•Sveta Pärna maalinäitus,
Iisaku raamatukogu trepigaleriis

koos kiluvõileiva ampsuga. Simman

29. veebruaril
Alajõe külaplatsil

Kultuurikalendris on
võimalikud muudatused,
palun jälgige reklaame!
•

24. veebruaril
Pärgade panek Alutaguse vallas

-

10. veebruaril kell 19 Illuka mõisas
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld
Kontserdisarjas „Risti-rästi“ esitatakse nii
omaloomingut kui ka teiste artistide tuntud palasid. Kava on eestikeelne. Piletid
eelmüügist 12 €, kontserdipäeval ning
kohapeal 15 €

ALUTAGUSE VALLA LEHT

23. veebruaril kell 13
Illuka mõisas
Vabariigi 102. aastapäevale
pühendatud kontsert Urmas Alenderi
lauludest "Minu Eestimaa"
Esinevad Margus Vaher & Tarmo Sillaots
Tasuta

NÄITUSED

Stockholmi
26.-28. veebruar
Teemapäevad (disain, kokandus, kino)
Mäetaguse noortekeskuses

Alutaguse Huvikeskus
336 6963 / 588 59979
huvikeskus@alutagusevald.ee

Toimetaja Signe Roost, tel 5330 2385, toimetus@alutagusevald.ee•
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