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Alutaguse kultuur ja sport
kohtusid Mäetagusel

Kes mind maailmas saadaks,
kes mind tagasi võtaks,
kui mitte sina,
mu ema maa?
/ Leelo Tungal/

Head Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva!
Rahu, tervist ja Õnne meile ja teile kõigile.
Elagu Eesti!
Kalvi Kivimäe
KL Iisaku rühma pealik

Alutaguse valla kultuurielu
vedurid
Merle Pikhof , Tatjana Sevtšenko, Aire Õras, Ruth
Linnard

–

kogukonna kultuurilise eripära hoidmise ja

panuse eest Alutaguse valla kultuuriellu
Ele-Riin Kullamä Golovin uute ideede loomise ja
Alutaguse valla arengusse panustamise eest

24. veebruaril IISAKUS

–

Grete Habakukk ja Mirjam Vinkler 2019. aastal
tehtud panuse eest Alutaguse noorsootöö
–

ŽB7WM5W/

arendamisel

atatopäev
/Itutaputevaäat

fC2.

Hille Väljaotsa aktiivse töö eest raamatute ja
–

lugemise populariseerimisel
Tatjana Gluškova südamega tehtud töö eest
Mäetaguse Rahvamajas
–

’ÄI KESE TERVITUS Iisaku vaatetornis
toos lipu heiskamise ja hümni laulmisega
TSEREMOONIA ja PÄRGADE ASETAMINE
/abadussõjas langenute mälestuskivi juures
IONGKÄIK Iisaku rahvamaja juurde

Tatjana Elken, Keio Soomelt ja Tiina Dammann –
Alutaguse valla esindamise eest XXVII üldlaulupeol
„Minu arm“

Signe Roost
toimetaja

Abivallavanem Kairi Soomer tänab
Iisaku rahvamaja juhatajat Merle Pikhof .

Marju Aul ja Ave Jääger-Nurgamaa – Alutaguse valla
esindamise eest XX tantsupeol „Minu arm“

esinevad Alutaguse valla
auljad ja tantsijad, SOE SUPP JA TEE
/abariigi aastapäeva PIDULIK TORT ja
KOHVILAUD koos kiluvõileiva ampsuga
isaku rahvamajas
CONTSERT

Raivo Kallas – puhkpillimuusika hoogustamise ja

arendamise eest Alutaguse vallas
Meeli Õunap rahvamuusika arendamise eest

.

ilMMANirahvamuusikaansambliga KIMP

–

Alutaguse vallakultuuri- jaspordielu tegijad olid jaanuarikuu viimaselpäeval kutsutud
Mäetaguse mõisa saali, et koos aeg korraks maha võt a. Kahe aastaga on üles ehitatud
vallaülene võrgustik, et oma valla igas servas oleks võimalik nii noortel kui vanadel
igapäevaelule värvi andvate harrastustega tegeleda.
Iseenesest ägedad asjad ei sünni, vaid ikka südamega tehtud töö tulemusena või
vabatahtliku panusena oma kodukoha ja kogukonna heaks. Meil on hulka laulu- ja
tantsurahvast, näitemängu tegijaid, käsitöömeistreid, kirveviskajaid, suusatajaid ja
pallimängijaid. Hästi köetud rahvamajad ja spordisaalid koos oma valdkonda armastavate eestvedajatega annavadki Alutagusele selle oma näo ja olemise, mida mujalt ei
leia. Vallavalitsuse poolne tunnustus kutsub meid kõiki märkama neid tublisid inimesi
enda kõrval, kelle töö ja entusiasm annavad igaühele võimaluse osaleda ringides, nautida teatrit ja muusikat või panna end proovile mõnel spordialal.
Fotod:Aulis Pärnpuu

Alutaguse vallas

j

Alutaguse valla spordielu tähed
Keskaegsete ambude klassi maailmameister
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Meelis Pällo
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KergejõustiklaneTanel Saatman ja treener

*0*0*
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Soovijatele on korraldatud ühistransport (buss jõuab
lisakusse 10.00). Transpordisoovist ning peatusest, kust
soovid bussile tulla, anna teada hiljemalt 21.02. helistades
tel 5660 3361 või kirjutades seltsimaja@maetaguse.ee.
Pärast sündmuse lõppu liigub buss tagasi!

Hanno Koll

Kergejõustiklane Kaspar Uustal ja treener
Urmas Randma

Suusatajad Aveli Uustalu, Danny-Rocco Anton, AllainMarco Anton, Vane Vähk ja nende treener Margus

Uibo
Suusataja Herta Rajas ja treener Timo Juursalu
Suusataja Denis Rudchenko ja treener Avo Sambla

Kestvuskrossi enduurosõitja Riho Keerme
Taekwondo Ivan Kisseljov

ja treener

Nikolay Grinin

Kõigi sportlaste ja nende treenerite saavutused on üles
loetletud alutagusesport.ee kodulehel.
Vabatahtliku töö eest võistluste korraldamisel ja

9
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Spordisündmuste tublid toetusorganisatsioonid

OÜ Mehntack, OÜ Alutaguse Haldus, Ida-Virumaa
Spordiliit, Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur.
Alutaguse valla aktiivsed tervisesportlased, kes
2019. aastal võtsid vastu Endomondo väljakutse ning
registreerisid oma treeningud terve aasta jooksul
internetikeskkonnas: Merike Sillat, Jekaterina Rääst,
Julia Lehtla, Leila Kristjan, Aita Murdsalu, Maike
Altoja, Alar Rääst, Martin Miller, Margus ja Sten
Murdsalu, Ahto Altoja, Andri Regi, Tauno Võhmar.

102.

fllutegwevalla:

II
N

spordielu edendamisel said tänukirjad Mirjam Vinkler,
Maarika Raja, Rene Kundla ja Helen Mast.

Alutaguse valla aktiivsemad Endomondo
väljakutses osalejad meeste arvestuses.

-
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9.00 TUDULINNA kalmistu
mälestuskivi juures
9.00 PAGARI mälestuskivi juures
9.20 MÄETAGUSE kalmistul

IISAKUjmäiestuskivi juures.
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Alutaguse Vallavolikogu
30. jaanuari 2020. a istungil otsustatust
Ülevaate koostas Lia Teeväli

Lühiülevaade Alutaguse valla
2020. aasta eelarvest
Luule Salla

vallasekretäri abi

Alutaguse Vallavalitsuse f nantsjuht

Otsustati vastu võtta Alutaguse valla 2020. aasta eelarve. Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud
•

jätkusuutlikkusja konservatiivsus. Investeeringute tegemiseks
kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla f nantsvõimekus ei halveneks. Põhitegevuse kulud on planeeritud
põhitegevuse tuludest madalamad, põhitegevuse tulem on
positiivne. 2020. aasta eeldatav tulude eelarve maht on vähenenud 776 653 eurot võrreldes 2019. aasta juba vähendatud
negatiivse lisaeelarvega. Vähenemine tuleb ressursitasude
vähenemisest. Põhitegevuse kulud vähenevad 618 825 eurot.
•

Otsustati kinnitada Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanali-

satsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032. Arendamise
kava kinnitamisega tunnistati kehtetuks endiste ühinenud

valdade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavad.
•

Otsustati nõustuda

AS-le YIT Eesti

Iisaku III liivakarjääri ja Iisaku

kruusakarjääri maavara kaevandamise lubade muutmise ja
Keskkonnaameti otsuste eelnõudega vallavolikogu keskkonnakomisjoni poolt määratud tingimustel.
Otsustati võtta munitsipaalomandisse kinnisasjadena järgmised Alutaguse vallas asuvad riigiteed avalikku kasutusse jäävate

•

kohalike teedena: 1) kõrvalmaantee 13157 Kuremäe-Soompea

(2,354 km); 2) kõrvalmaantee 13153 Kauksi-Kuru (3,885 km);
3) kõrvalmaantee 13175 Tudulinna medpunkti tee (0,654 km).

Otsustati võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras Tudulinna külas Alutaguse valla omandis olev hoonestatud Tankuri kinnistu (kinnistu nr 16614250, katastriüksus
13001:001:0302, pindala 14585 m², sihtotstarve ärimaa). Kin•

nistu alghinnaks määrati 5000,00 eurot.
•

Otsustati

kinnitada Alutaguse Vallavalitsus 4-liikmelisena

alljärgneva struktuuriga ja koosseisus:
1) vallavanem – Tauno Võhmar;
2) vallavalitsuse liige – Oleg Kuznetsov;
3) vallavalitsuse liige Kairi Soomer;
4) vallavalitsuse liige –Taavi Vogt.

Vallavolikogu kinnitas oma prioriteedid
2020. aastaks eelarvestrateegias 2020–2023,
mis võeti vastu

2019. aasta oktoobris.

Valla 2020. aasta eelarve koostamise
õiguslikuks aluseks on Kohaliku omavalitsus
korralduse seadus ja Alutaguse valla arengukava. Eelarve koostamise tehniliseks aluseks
on

Kohaliku omavalitsuse üksuse fnants-

juhtimise seadus (KOFS) ja Alutaguse valla
fnantsjuhtimise kord. 2019. aastal toimus
üleminek tekkepõhisele eelarvele.

Põhitegevuse

Eelarvega kavandatakse täita arengukavas
ja eelarvestrateegias 2020. aastaks plaanitud
eesmärke, arvestades võimaluste piires ühinemislepingust tulenevaid erisusi ja täiendusi.

tulud valdkonniti
2020. aastal võrreldes
2019. aasta eelarve

täitmisega

PÕHITEGEVUSE TULUD
2020. aasta eelarves on planeeritud tulud
10,56 miljonit eurot. See on 1,4 miljonit
eurot ehk 12% vähem, kui 2019. aasta eelarve täitmine.

Eelarve tuludest 32,2% ehk 3,4 miljonit
moodustab füüsilise isiku tulumaks.
Maamaks moodustab eelarve tuludest 4,4%
ehk 0,47 miljonit eurot.
•

•

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse
eelarvesse 3,4% ehk 0,3 miljonit eurot. Laekumise vähenemine on 10%, kuna lapsevanemate osalustasu lasteaedades jääb samale
tasemele, kuid laste arv väheneb.
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 24,7%, ulatudes 2,6 miljoni euroni (kasv
4,8%). Suurenemine on seotud projektide
•

•

–

Vallavalitsuse kooseisu muutus on tingitud asjaolust, et Andrus Toss esitas valitsuse liikme kohalt tagasiastumisavalduse

ja valla valimiskomisjoni otsusega taastati tema Alutaguse

Vallavolikogu liikme volitused.
Otsustati kutsuda tagasi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
üldkogust Alutaguse valla esindaja asendaja Andrus Toss
ses tema vallavalitsuse liikmest tagasiastumisega ja nimetada
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse Alutaguse valla
•

seo-

Põhitegevuse
kulud valdkonniti
2020. aastal võrreldes
2019. aasta eelarve
täitmisega

tegevustoetustega.
Tulud kaevandamisõiguse tasudest ning
•

laekumised vee erikasutusest moodustavad
eelarve tuludest 35,3% ehk 3,73 miljonit
eurot. 2019. aastal olid kaevandamisest laekuvad tasud 5,1 miljonit eurot. Tulud vähenevad möödunud aastaga võrreldes 27%
seoses põlevkivi kaevandamise mahtude

vähenemisega.

esindaja Tauno Võhmari asendajaks vallavalitsuse liige Oleg

Kuznetsov.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Otsustati kutsuda tagasi MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit
volikogust Alutaguse valla esindaja Tauno Võhmari asendaja
Andrus Toss ja nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks
vallavanem Tauno Võhmari asendajaks vallavalitsuse liige Oleg
Kuznetsov.
•

•

Otsustati anda nõusolek Eesti-Vene piiriülese koostöö-

programmis „ER54

PureWater“ osalemiseks. Projekti eesmärgiks on ehitada Alutaguse valda Kuremäe külla (katastritunnus
22901:001:0493) uus kaasaegne reoveepuhasti. Olemasoleva
reoveepuhasti kõrvale ehitatakse uus reoveepuhasti, torustik
–

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 10,4 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa
vahel, mis omakorda
jagunevad majandusliku sisu alusel kaheks:
antavad toetused tegevuskuludeks ja
deks tegevuskuludeks (majandamis- ja
erineva valdkonna

muu-

Haridus moodustab põhitegevuse kuludest
50,1% ehk 5,2 miljonit, millest 56,7% moodustavadkulud koolidele ja 26,3% lasteae•

dade tegevuskulud.

ritakse juba amortiseerunud vana reoveepuhasti. Garanteeriti taotluse heakskiitmisel ja f nantseerimisel nõutav projekti
omaf nantseering aastatel 2020-2022 summas 69 741 eurot.
Projekti juhiks ja Alutaguse valla poolseks esindajaks määrati

Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustab 13,9% ehk 1,5 miljonit eurot, millest 71%
ehk 1,0 miljon eurot moodustavad raamatukogude, kultuurimajade, sporditegevuse ja
noortekeskuste tegevuskulud; 29% ehk 0,4
miljonit eurot antakse tegevustoetusteks.

Otsustati anda Alutaguse valla teenetemärk nr 2 Maria Minhof le (Minhof) suure pühendumise eest vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamisel ja kinnitati teenetemärgi
andmisega välja makstava preemia suuruseks 300 eurot.
•

Otsustati anda Alutaguse valla teenetemärk nr 3 Anne Nurgamaale silmapaistva ja aktiivse tegevuse eest Alutaguse piirkonna looduskaitselise tegevuse korraldamisel ja koduloo
uurimisel ning kinnitati teenetemärgi andmisega välja makstava preemia suuruseks 300 eurot.
•

•

Otsustati kinnitada Alutaguse Vallavolikogu revisjonikomisjoni

2020. aasta tööplaan järgmiselt:
1) Alutaguse valla 2019. a majandusaasta aruandele
hinnangu andmine II kvartal;
2) Palgajuhendi täitmise kontroll III kvartal;
3) Mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuse
–

–

IV kvartal;
4) Revisjonikomisjoni tööaasta kokkuvõtete tegemine,
2021. aasta tööplaani koostamine - detsember.
kontroll

–

kaupa (tuhat eurot)

personalikulud.)

ühendatakse uue reoveepuhastiga ning viimasena demontee-

Taavi Vogt.

Investeeringud

valdkondade ja
f nantseerimisallikate

•

Üldvalitsemine (vallavalitsus, volikogu, IT,
valla osalustasud liitudes ja ühingutes)
dustab 11,3% ehk 1,2 miljonit eurot.
•

moo-

Sotsiaalne kaitse moodustab 8,4% ehk 0,9
miljonit eurot, millest 45,9% ehk 0,4 miljonit
eurot antakse erinevateks toetusteks.
•

Keskkonnakaitse moodustab 8,5% ehk
0,6 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit eurot
moodustab avalike alade korrashoiukulu s.h
teede ja tänavate puhastus.
•

Elamu-

jakommunaalmajandus moodustab 4,7% ehk 0,49 miljonit eurot.
Majandus (maakorraldus, ühistransport,
teede korrashoid) moodustab 3,8% ehk 0,4
miljonit eurot.
•

•

•

Avaliku korra tagamiseks kulub 1,5% eelehk 0,15 miljonit eurot.

arvest

Majandamis- ja personalikulud kokku

FINANTSSEIS

moodustavad 89,6% ehk 9,35 miljon eurot,
kasvades 10%. Kasv on tingitud pedagoogide alampalga ja miinimumpalga tõusust
ning lisandunud projektitegevustest. Antavad toetused moodustavad 10,4% ehk 1,09
miljonit eurot, kasvades 26% võrreldes
2019. aasta tegelike kuludega. Kasv on
olulises osas seotud sotsiaalsete 2019. aasta

Alutaguse valla võlakohustused seisuga
31.12.2019 olid 739 tuhat eurot, sellest
85 tuhat eurot Tudulinna valla soojus-

riiklike toetuste jääkide ületoomisega.
INVESTEERIMISTEGEVUS
2020. aasta planeeritav investeeringute
maht on Alutaguse vallas 5,1 miljonit
eurot, millest 3,85 miljonit eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja
rimiseks ning 1,25 miljonit eurot põhivara
soetamise toetusteks. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,8 miljonit eurot
saadavate sihtfnantseeringutega, 0,6 miljonit konsolideerimisgruppi kuuluvast SA
Illuka Arengufondist ning 2,7 miljonit
eurot valla eelarvevahendite arvelt.
Põhivara müüke on planeeritud 20 000
euro eest, laenuintresse tuleb eelnevatel
perioodidel võetud laenudelt tasuda 5 500

renovee-

eurot.

trasside ehitamiseks võetud laenu jääk
ning 654 tuhat eurot Iisaku valla jalg- ja
rat atee ning elamuarendusala rajamiseks
võetud laenude jääk. 2020. aasta eelarves

kavandatud laenude tagasimakseteks
165 tuhat eurot.
Omafnantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude japõhitegevuse kulude vahe
on vaid 0,1 miljon eurot, mis ei kata ära
jooksva aasta laenumakse põhiosa. Eeson

märk on jätkuvalt vähendada põhitegevuse
kulusid ja majandada säästlikumalt, et säilitada investeerimisvõimekus ka järgnevatel
aastatel.
Eelarve detailne ülevaade on
kättesaadav Alutaguse valla
kodulehel
www.alutagusevald.ee
ja aadressilt:
www.riigiteataja.ee/

akt/404022020058
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ALUTAGUSE VALLA EELARVE

INVESTEERINGUD NIMELISELT

Lisa 1

Kirje nimetus

2020. a eelarve

2020. aasta

eurodes

eelarve

10 565 662

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

3 880 400

Maksutulud

344 419

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Iisaku vallamaja projekteerimine (põhiprojekt)

40 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

40 000

Iisaku teenusekeskuse projekteerimine

40 000

40 000

Saadavad toetused tegevuskuludeks

2 608 393

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Muud tegevustulud

3 732 450

Vasknarva sadama ehitus

773 127

sh toetuste arvelt (Common Peipsi)

470 444

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

302 683

Alajõe sild ja slipp (2019 üle tulev)

250 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

250 000

Narva jõe randumisala välja arendamine (Kuningaküla slipp)

156150

10 437 515

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

1 180 580

Üldised valitsussektori teenused

29 070

Antavad toetused tegevuskuludeks

1 151 510

Muud tegevuskulud

155 402

Avalik kord ja julgeolek

4 500

Antavad toetused tegevuskuludeks

150 902

Muud tegevuskulud

396 569

Majandus

26 062

Antavad toetused tegevuskuludeks

s.h. toetuste arvelt SA Illuka Arengufond

28 084

sh toetuste arvelt (Local Fire)

99 984

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

28 082

Iisaku bussijaama projekteerimine

25 000
25 000

Muud tegevuskulud

370 507

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Keskkonnakaitse

649 496

Jalg-ja rattateede projekteerimine

100 200

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

100 200

9 000

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud

640 496

Elamu-ja kommunaalmajandus

485 780

Antavad toetused tegevuskuludeks

155 500

Muud tegevuskulud

330 280

sh Iisaku aleviku jalgtee,
Kuremäe jalg-ja rattatee,

3 200

Mäetaguse mõisakompleksi päikeseküte (2019 üle tulev)

247 000

Muud tegevuskulud

3 200

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

247 000

Illuka Kooli spordihoone välisfassaad ja trepid

280 000

sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)

280 000

1 450 801

Antavad toetused tegevuskuludeks

420 450

Muud tegevuskulud

1 030 351

Iisaku lasteaed Kurekell rühmaruumide renoveerimine

262 000

Haridus

5 234 203

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

262 000

Antavad toetused tegevuskuludeks

35 350

Muud tegevuskulud

5 198 853

Kauksi rannapromenaadi välja ehitamine (rannahoone)

983 1 78
173 502

881 484

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Antavad toetused tegevuskuludeks

404 163

Kauksi kanalisatsiooni ja puhastusseadme

Muud tegevuskulud

477 321

PÕHITEGEVUSE TULEM

128 147
-3 240 309

Põhivara müük
Põhivara soetus ( -

20 000
-3 845 727

)

Põhivara soetuseks saadav sihtf nantseerimine (
Põhivara soetuseks antav sihtf nantseerimine (

+

)

-)

Finantskulud ( - )

1 842 108
-1 251 190

-5 500

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-165 310

Kohustuste tasumine ( -

-165 310

)

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Nõuete ja kohustuste muutus
EELARVE KOGUMAHT

-2 452 558

-824 914
15 705 242

ALUTAGUSE HALDUSE POOLT
TEOSTATAVAD INVESTEERINGUD
Investeeringud põhivara sihtf nantseerimisena

2020. a

eelarve

1 156 680

sh toetuste arvelt (EAS)

Sotsiaalne kaitse

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

projekteerimine

50 000
50 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)
Kuremäe heitveepuhasti koos seadmetega

231 600

sh toetuste arvelt ( EST/RUS)

176 502

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

55 098

Alajõe mänguväljaku täiendamine

47 660

sh toetuste arvelt (Peipsiveere programm)

32 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

15 660

Atsalama puhkekoha rajamine II etapp

–

2019 ületulev

71 310

sh toetuste arvelt (Leader)

30 000

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

41 310

Iisaku Rahvamaja keldriruumid ja trepp

15 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

15 000

Tudulinna Rahvamaja (duširuumid)

15 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

15 000

Pagari seltsimaja (akende vahetus

40 000

väljavahetamiseks või kaugküt epiirkonnaga liitumiseks.“
„Taotlusvooru kuulutame välja uue määruse alusel, mis
on lihtsamini loetav ning selgema ülesehitusega kui varasem.
Seega loodame, et ka taotlemineläheb huvigruppidel kergemini,“ selgitab KIKi juhatajaAndrus Treier. „Kui siiski peaks
küsimusi tekkima, julgustan abi janõu küsima KIKi töötajatelt. Samuti toimub juba järgmisel nädalalkaks infopäeva, et
toetatavaid tegevusi täpsemalt lahti selgitada.“
Vooru eelarvest 4,1 miljonit eurot suunatakse ringmajandusse, et toetada näiteks ettevõtete ressursitõhusust,
jäätmetekke vältimist ja ohtlike jäätmete kogumisringe või
rohelise kontori ja kooli rakendamist. 3,9 miljonit eurot läheb
veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee- jakanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti. Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2,1 miljonit eurot, et toetada näiteks teabekandjate loomist, teavituskampaaniate ning mitmesuguste
keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist ja
laste õppekäikusid. Looduskaitsele suunatakse 1,2 miljonit
eurot, kust toetatakse muu hulgas vaatetornide, infopunktide
ja kaitsealade külastuskeskuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist, kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade
ning probleemliikide tõrjemeetmete elluviimist ning riiklikult
kaitstud parkide hooldamiskavade koostamist ja elluviimist.
Metsanduse valdkonnas toetatakse 700 tuhande euroga
näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ja metsanduse jätkusuutliku arengu
tagamiseks etenähtud tegevusi. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 650 tuhat eurot, et toetada näiteks
müra vähendamise tegevuskavade koostamist, kiirgusohu
vähendamiseks uuringute tegemist ja korteriühistute liitu-

küt eseadme asendamist taastuvat kütust kasutava seadmega. Kalanduse valdkonna eelarve
on 449 tuhat eurot, et toetada näiteks kalapüügivõistluste,
mist kaugküt evõrguga või

valmisoleku suurendamist.

Kõik toetatavad tegevused leiab KIKi kodulehelt.
htps://kik.ee/et/toetatavad-tegevused
Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu. https://kikas.kik.ee/login.

33 000

Kuremäe ja Kurtna tänavavalgustuse uuendamine

12 000

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

207 210

sh toetuste arvelt

6 000

Pagari asula reoveekanalisatsioon koos puhastusseadmega

522 110

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

6 000

sh toetuste arvelt ( KIK või SA Mäetaguse Arengufond)

313 260

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

208 850

Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinna asulas

424 300

s.h.nõuete ja kohustuste muutus SA Illuka Arengufond

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

424 300

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

Hajaasustuse toetus

100 000

1 251 190

õppekäikude korraldamiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse valdkonnas etevõtete ressursitõhususe projekte.

33 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

KOKKU

vooru projekte, mis aitavad leida lahendusi neile aktuaalsetele
ei saa ka jäta,
et taas ootame kõiki koole ja lasteaedasid toetust taotlema

keskkonnateemadele,“ sõnab ta. „Märkimata

Illuka kooli hoonetevahelise optika ehitus

310 830

50 000

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 miljonit eurot.
Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mitetulundusühingud, sihtasutused, etevõtjad,
ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust et evõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020.
Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu
kaitse, merekeskkonna jaringmajanduse valdkonnas kindlatele
tegevustele.
KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk
sõnab, et Keskkonnaministeeriumil on sel aastal fookuses ringmajanduse, elurikkuse, metsanduse ja kliimateemad. „Kuna
taotlusvooru sihtgrupp on lai ja toetatavate tegevuste nimekiri
pikk, siis loodame, et erinevad huvigrupid esitavad taotlus-

40 000

sh toetuste arvelt (KIK või SA Illuka Arengufond)

sh muude vahendite arvelt ( omaosalus)

taotlusvooru

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

)

518 040

50 000

keskkonnaprogrammi

seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku
harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude
suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist,
taastamist või juurdepääsu tagamist. Vooru eelarvest 435
tuhat eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu
hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete
kogumist, sadamate reostustõrjeplaani täitmist, reostuse taga-

Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine

sh toetuste arvelt

KIK avas

Samuti saavad korteriühistud toetust küsida küt eseadme

Pagari–Atsalama jalg-ja rattatee,
Tudulinna–Tudulinna kalmistu jalg-ja rattatee,
Kauksi jalgtee,
Kauksi-Kuru tee parkimisalad

Tervishoid

Vabaaeg, kultuur jareligioon

KOKKU

3 845 727

sh toetuste arvelt

1 792108

14. märts

emakeelepäev

3

314 084
1 739 535

järjelkahjustatud rannikualade

taastamist või reostustõrjeks

aspx?ReturnUrl=%2f
Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020. Rahastusotsuse
saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toe-

tuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Kesk-

konnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“
www.riigiteataja.ee/akt/104022020002 alusel. Toetuse
töötas välja Keskkonnaministeerium.

Eestlaste emakeelt ehk eesti keelt on peetud meie kultuuri kandjaks. Keele abil suhtleme, kuid keelesse on talletatud ka meile ainuomane kultuuri-ja minevikukogemus. Keel kui identiteedikandjavajab tähelepanu ja kaitset.
Emakeelepäeva tähistamise mõtte algatas Sonda kooli õpetaja Meinhard Laks ja seda tähistatakse luuletaja Kristjan
Jaak Petersoni (14.03.1801 4.08.1822) sünniaastapäeval. Peterson oli esimesi, kes on tuvastatavalt sedastanud, et
talutarest pärinev maarahva keel sobib võrdväärsena kultuurkeelte hulka.
–

sh toetuste arvelt

50 000

s.h. Nõuete muutus SA Illuka Arengufond

310 830

sh muude vahenditearvelt ( omaosalus)

890 360

Tänaseks päevaks on eesti keelest saanud igati elujõuline riigi-, kultuur-ja teaduskeel. Ometigi vajab eesti keel
ka täna tähelepanu ja kaitset. Maailmas on ainult üks Eesti, eestlaste kodu, kus loomulikult räägitakse eesti keelt.
Emakeelepäev meenutab, et eesti keele puhtus ning püsimajäämine sõltub eesti keele kandjatest ja kasutajatest endist.
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Liikudes läbi Alutaguse kutsub
kaasa lööma
spordispetsialist

Tänavu laiendasime liikumissarja ka teistele spordialadele.
Jooksmisele lisandusid ujumine, suusatamine, orienteerumine,
discgolf, rat asõit ja rulluisutamine. Kõigi nende alade kaudu

Eelmisel aastal panime käima jooksusarja Liikudes läbi Alutaguse, mis koosnes kuuest osavõistlusest valla erinevates põnevates paikades. Eriauhinna Alutaguse valla seljakoti näol said
kõik need tublid tervisesportlased, kes osalesid kõigil etappidel
ning neid vapraid oli 19. Tähtis ei olnud saavutatud koht ühel
või teisel võistlusel, vaid osalemine.

pakume mitmekülgset liigutamisvõimalust. Motivatsiooni
tõstmiseks saavad osalejad sarja passi, kuhu koguda osavõistluste templeid.
Tõsi on, et lumeolud meid hetkel ei soosi, aga palun
jälgige jooksvat infot. Liikumissarja läbiviimise põhimõt ed
on lahti kirjutatud juhendis, mille leiate meie veebilehelt
alutagusesport.ee.
Soovin kõigile sportlikku 2020. aastat!

Timo Juursalu

Kirveviskajatel on Mäetagusel
Euroopa suurim võistlushall

LIIKUDES LÄBI ALUTAGUSE
VÕISTLUSKALENDER 2020

Marek Peet
MTÜ Eesti Kirveviskajad
Eestis tegeletakse kirveviskamisega juba 23 aastat ning regulaarselt korraldatakse võistlusi 22 aastat. Tänaseks on aktiivseid kirveviskajaid üle viiekümne.
Mujal maailmas on kirveviskajatel treeninguteks sisehallid. Nad saavad
oma täpsust aasta läbi lihvida ning tulemused räägivad nendekasuks. Seetõtu
otsustasime Eesti kirveviskajatele leida sobiva hoone.
Tänu Alutaguse vallale sai MTÜ Eesti Kirveviskajad endale hoone, mis anti
meile rendile 2019. aasta lõpus ning asub see Mäetaguse alevikus. Lisaks kirveviskamisele on võimalus tegeleda nii vibu kui ka ammu laskmisega. Suheldes
teiste harrastajatega mujalt maailmast selgus, et Mäetagusel on Euroopa suurim
kirveviskamise sisehall, mis on kohandatud vastavalt reeglitele ja nõuetele, et
läbi viia rahvusvahelisi võistlusi.
25. jaanuaril 2020 toimusid Mäetagusel esimesed Eesti Meistrivõistlused
kirveviskamises sisehallis. Võistlejate arv oli rekordiline – 46. Esimesed Eesti
sisemeistrivõistlused kirveviskamises võitis naistest Maarika Lepik ja meestest Andres

Lepik. Kõik huvilised said lisaks proovida erinevaid viskerelvi.
Kirved pakku!

KUUPÄEV
28.jaanuar

ASUKOHT

Mäetaguse

VÕISTLUS
Ujumissari

X

25.veebruar

Mäetaguse

Ujumissari

JR

veebr-märts*

Pannjärve

Suusasari

veebr-märts*

Pannjärve

Suusasari

veebr-märts*

Pannjärve

Suusasari

13.märts

Pannjärve

Öömaraton

14.märts

Pannjärve
Pannjärve

Alutaguse Maraton

15.märts

Vello Liliumi karikas

25.02. kell 18.00 IX Mäetaguse ujumise seeriavõistlus 2020 II etapp
29.02. kell 11.00 Liigaasta tähistamise võrkpalliturniir Iisakus
05.03. kell 18.00 Korvpalli meeste Saku II liiga Iisaku Gümnaasium/RHKK
vs Alutaguse KK Iisakus
12.03. kell 18.00 Korvpalli meeste Saku II liiga Iisaku Gümnaasium/RHKK
vs Rae Koss Hansaviimistlus/Estanc Iisakus
13.03. kell 19.30 Korvpalli meeste Saku II liiga Alutaguse KK vs
Keila Korvpallikool Iisakus
13.03. kell 20.00 Murdmaasuusatamise II Alutaguse Öömaraton Pannjärvel
14.03. kell 11.00 Murdmaasuusatamine, 22. Alutaguse Maraton Pannjärvel
31.03. kell 18.00 IX Mäetaguse ujumise seeriavõistlus 2020 III etapp
–

–

–

Kuremäe

Ida-Viru nädalamäng

Iisaku

14.juuli

Mäetaguse

Ida-Viru MV RO
Ida-Viru Rulliõhtu

orienteerumine

jt 1 S.juuli
jtr 01 .august

Mäetaguse

Kahe mõisa jooks

Alajõe

Rääbise jooks

04.august

Mäetaguse

Ida-Viru Rulliõhtu

05.august

Iisaku

Ida-Viru nädalamäng

Mäetaguse

Ujumissari
Ida-Viru nädalamäng

Pannjärve

Mäetaguse

Ida-Viru nädalamäng

18.aprill

Pannjärve

Kindrali jooks

jr 15.august

Kiikla

Karujooks

28.aprill

Mäetaguse
Pannjärve

Pannjärve

Ida-Virumaa MV

G

12.mai

Mäetaguse

Ujumissari
O-neljapäevak
Ujumissari

JjJ

07.mai

$

13.mai

Iisaku

Ida-Viru nädalamäng

17.mai

Tudulinna

Hüdroelektrijaama
jooks

21 .mai

Raudi

O-neljapäevak

O3.juuni
O6.juuni

Kuremäe

Ida-Viru nädalamäng

Pannjärve

Alutaguse

O7.juuni

Kuremäe

lO.juuni
11.juuni

Alutaguse

Ümber Kuremäe
kloostri jooks
Ida-Viru nädalamäng

Kurtna

O-neljapäevak

16.juuni

Pannjärve

Ida-Viru Rulliõhtu

0
Jtj

0

0

ALUTAGUSE SPORDIKALENDER

OS.juuli
O9.juuli

Kiikla

Kiikla

J|l

Tudulinna rahvamaja suur saal on mitmel õhtul nädalas lauatennisesõprade
päralt. Kui õhtusel ajal Tudulinnast läbi sõites imestate, et miks küll majaesine
autodega mitmes reas täidetud on, siis parkige julgelt kõrvale ja astuge sisse.
Paarist huvilisest alguse saanud nakkus on levinud ka Oonurme ja Tudu poole
ning nüüd juba vähemalt kolmel õhtul nädalas tuleb punt kokku, et korralik
soe naha vahele saada. Valla tänavuse aasta eelarves on rida, mis lubab tulevikus ka higi kohapeal maha pesta. Selle võimaluse üle rõõmustavad kindlasti
rahvatantsijadki, kes pinksiharrastajatega sõbralikult saali jagavad.
Kes pisikest valget palli taga ajada ei soovi, saab tegeleda ka tunduvalt
rahumeelsema spordiala koroonaga. See mäng võimaldab teiste valla meestega
ilma hingeldamata mõt eid vahetada ja maailma asju paika panna.
Kel vähegi huvi, siis võtke ühendust numbril 506 1823.Praegu päris kindlaid
trennipäevi kivisse raiutud ei ole, aga iga õhtu, kui paras kamp koos, pannakse
pallid lendama.

Pannjärve

Mäetaguse

15.aprill
17aPril1

I aastapäeva

orienteerumine

Rattamaraton

Signe Roost
toimetaja

©

3O.juuni

VÕISTLUS
Ida-Viru nädalamäng
Ida-Viru nädalamäng
II aastapäeva

ASUKOHT

31 .märts

0

Tudulinna rahvamaja on
vallutanud pinksimängijad

©

KUUPÄEV
17.juuni
24.juuni

üf

12.august

0

0
©

0
Xl
*

18.august

19.august
Alutaguse
03.september Varesmetsa

Ida-Viru nädalamäng

21 .september Pannjärve

O-neljapäevak
III aastapäeva
orienteerumine

26.september Iisaku

Iisaku rahvajooks

29.september Mäetaguse

Ujumissari

03.oktoober

Iisaku

Ida-Viru VII
ööorienteerumine

17.oktoober

Illuka

27.oktoober

Mäetaguse

Jõhvika maraton
Ujumissari

24.november

Mäetaguse

Ujumissari

08.detsember Mäetaguse

Ujumissari

Suusasarja võistluste kuupäevad selguvad vastavalt lumeoludele

ning kuulutatakse jooksvalt välja liikumissarja koduleheküljel
www.alutagusesport.ee

Külaliikumine Alutagusel
Katrin Juuse
koolitusel osalenu

Jaanuaris-veebruaris toimus rahvus-

vahelise projekti Act Local raames kogukonna liidritele mõeldudkolm koolitust,
kus anti teadmisi inimeste kaasamisest
ja motiveerimisest, arengute kavandamisest ja muutuste juhtimisest.
Valla arendusspetsialist Piret Anvelti
eestvedamisel sai teoks koolitussari
„Alutaguse valla kogukondade arenguprogramm“. Tegevuses osales ligi 20
vabatahtlikku huvilist Alajõe, Iisaku,
Illuka, Kiikla, Rannapungerja ja Tudulinna piirkonnast. Kolmel õppepäeval
suunasid meid MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant koolituskeskuse spetsialistid Krista Habakukk, Iiris Saluri ja
Eha Paas.
14. jaanuaril arutasime, kuidas kogukonnas välja sõeluda vajadusi lahenduskeskselt ja kuidas tegutseda koosloomes
ning treenisime suhtlemisoskust.
23. jaanuari märksõnadeks olid kaasamine ja koostöö.
12. veebruaril keskendusime Alutaguse külade koostöövõrgustikule ja

osalesime kovisioonis. Hubast keskkonda pakkusid Iisaku
Kiikla rahvamaja.

muuseum

ja

Koolitusprogramm viidi läbi aktiivõppe meetoditel, sisaldades praktilisi
ülesandeid ja iseseisvat kodust tööd,
mis olid seotud programmis olevate

teemadega. Kokkuvõtvas vestlusringis

väljendus osalenute rõõm ühisvalla elanike tundmaõppimise, ärakuulamise ja
sisukate arutelude üle. Sai selgeks,
et kuigi koos tegutsemine on aja- ja
ressursimahukas, on ta konkurentsist
jätkusuutlikum. Märgata oli indu ideede
edasikandmisel ja elluviimisel.
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Mõeldes Tartu Rahu
100. aastapäevale
Robert Nagel
KL Iisaku rühm

Kui vaadata vabadussõdalaste sünniaastaid,
tõdeda, et väga noored olid need
mehed, kes Eesti vabaks võitlesid. Teismelised
noormehed peaksid käima koolis või tööl, mit e
minema sõt a. Võib vaid kujutleda, millise elukooli nad läbi tegid ja kui suur pidi olema nende
usk oma riiki, et nad olid valmis selle unistuse
nimel kõik kaalule panema.Kuna okupatsiooni
päevil oli mõistlik oma vabadussõjast osavõtust
vaikida, siis on ka mälestusi sellest ajast vähe
meieni jõudnud. Neid jute räägiti ainult väga
omade vahel.
Pereringis räägitud lood ja jagatud mälestused kinnitavad, et vaba Eesti on väärtus, mille
eest tuleb seista. Me vajame hetki, mil mõelda
sellest, mis elus päriselt tähtis on. Meenutada
tulebka raskeid aegu ning õppida ajaloo õppetükkidest, et mineviku vead ei korduks.
siis tuleb

2. veebruari hommikul kogunesid Alutaguse
maleva Iisaku rühma liikmed ja nende pered,
et pidada meeles kangelasi, kes 100 aastat tagasi
kinkisid meile oma riigi. Kõigepealt suundusime Iisaku surnuaiale, et viia lilled ja süüdata
küünlad Reinhold Sabolotni ja MeinhardSaarela
haual. Reinhold langes Landeswehri sõjas kõigest 23aastasena ja Meinhard oli sõja lõppedes
kõigest 19aastane. Küünal sai viidudka Madis
Armi hauale, kes vaevalt 22aastaseks saades oli
läbi teinud kogu sõjatee. Temal oli õnne, nii nagu

Meinhardilgi, maitsta võidu vilju ja elada järgmised 20 aastat vabas Eestis. Alutaguse vabadus-

võitlejate mälestusmärgi juurde asetasime lilled
ja süütasime küünlad mälestuseks nendele vabadussõdalastele, kelle hauad on meile teadmata.

Mälestusküünalde süütamine kaitseliitlaste poolt Alutaguse vabadusvõitlejate mälestusmärgi juures.

Iisaku Kunstide Kool 30

Minu lapsepõlv

kunstide koolis
Kelli Kritt
arstitudeng, kunstiõpilane 2008-2012, tantsuõpilane 2006-2013
Käisin 1. klassis, kui tahtsin Iisaku Kunstide Kooli õppima tulla. Esialgseks
valikuks sai klaver. Ma isegi mäletan ühte või kahte klaveritundi, kus ma käia
jõudsin. Siis selgus, et Tudulinna vald pole nõus oma laste huvihariduses
osalemist rahastama ning kõik jäi pooleli. Järgmisel aastal õnnestus mul siiski
astuda tantsuklassi. Kõik tüdrukud olid seal võõrad ja minust nooremad.
Tantsusammud ei õnnestunud mul absoluutselt. Ega see tantsimine mulle
alguses ei istunudki nii väga ja seetõt u tuli ete ka tunnist puudumisi.
Mingil hetkel aga hakkasid toimuma tunnidkoos tüdrukutega, kellega
ma ka tavakoolis samas klassis käisin ja siis muutus kõik kuidagi palju lõbusamaks. Tantsusammud jäid nüüd hästi meelde ja nautisin kõike, mida tantsuklassis õpetati. Õppisime ballet i, line-tantsu, rahvatantsu, seltskonnatantsu,
kaasaegset tantsu jm. Mulle väga meeldisid Alutaguse rahvariided roheline
seelik ja tikandiga pluus. Siiamaani, kui näen neid tantsijatel seljas, siis mõtlen,
et need on kõige ilusamad rahvarõivad, mida kunagi kandnud olen.
Igal aastal toimusid ööbimised kunstide koolis ja sellest on mitmeid
mälestusi. Näiteks kui Mariaga öösel kuulsime, kuidas keegi unes räägib
(siinkohal jätan kuuldu siiski saladuseks) või kuidas olin ennast hommikul
nii magamiskot i sisse mässinud, et ei suutnud sellest enam väljapääsu leida
ja tekkis isegi hetkeline paanikatunne. Kuid siis leidsin kotiava ja sain jälle
-

Iisaku Gümnaasiumi noored laskurid Haapsalus võistluste eel.

Iisaku Gümnaasiumi õpilaste
esimesed tuleristsed laskevõistlustel
Kalvi Kivimäe

Laskeringi juhendaja
6. veebruaril läks lahti tõeline jaht „kotkasilma“ leidmiseks.
Nimelt peeti Haapsalu spordikeskuse lasketiirus maha Eesti
Koolispordi Liidu laskevõistlused õhkrelvadest toelt laskmises,
kus selgitati välja parimad individuaalvõistlejad ja parimad
võistkonnad. Põhikoolide ja gümnaasiumide osas peeti eraldi
arvestust. Meil tulirinda pista selliste suurte koolidega nagu
Ülenurme, nelja Narva, Kadrina ja Elva võistkondadega, kus
võistkondade komplekteerimine ei ole mingi probleem. Esindasime Iisaku Gümnaasiumi kahe võistkonnaga. Meie võistkonnad koosnesid huviringis käijatest, samas kui ülalmainitud
koolides tegutsevad lasketreeningud. See muidugi ei takistanud
meil tublisti esinemast. Enamus meie lastest oli õhkpüssi käes
hoidnud ja laskmist harjutanud ainult neli kuud.
Kui mänguväljakul saab õpilane oma emotsioone välja
näidata, siis laskmine nõuab hoopis teistsugust lähenemist
ja distsipliini, kus emotsioonidel ei ole kohta. Laskmises on

peamine tähelepanu pööratud äärmisele keskendumisele,
kus määravaks on hingamine, sihtimine, sihtmärgi leidmisel
päästikule vajutamine jne. See kõik on õpitav, vajab ainult
huvi laskmisega tegelemiseks. Meie õpilased tulid esimese
laskevõistlusega kenasti toime, kuigi närvipinge oli märgatav.
Mis sellest, et iga lask ei tabanud kümnesse.
Gümnaasiumide arvestuses jagas I võistkond 5.-6. kohta
Kadrina Keskkooliga võrdse arvu tulemustega. Võistkonda
kuulusid Jane Seli, Kertu Puštšenko, Andri Männe ja Alondra
Jänes. Võistkonna üldtulemus oli 781 punkti. Võistkonna
parima tulemuse 198 punkti 200st laskis Andri Männe. Tublima tüdruku tulemus 196 punkti 200st võimalikustkuulus
Kertu Puštšenkole. Teise võistkonda kuulusid Hanna-Liisa
Õispuu, Kert Kaarlõp, Maria Kozlyakova jaJegor Bubnov.
Poistest parima tulemuse selles võistkonnas laskis Jegor Bubnov 198 punkti. Tüdrukutest laskis 196 punkti Hanna-Liisa
Õispuu. Võistkonnale kuulus tubli 8. koht.
Tahan juhendajanaloota, et huvi laskmise vastu ei kadunud
endise innuga paremate tulemuste saavutamist.
jätkame
ja
Lasketiiru uksed on huvilistele valla igal koolipäeval.
–

rahulikult hingata.
Pärast neljandat tantsuklassi jäime algul lisaklassi kolmekesi. Varsti aga
jubaMariaga kahekesi. See oli samuti tore aeg. Õppisime keerulisemaid
tantse, saime ka ise tantsusamme mõelda ja kostüümide osas improviseerida.
Praegugi tunnen vahel, et tahaks jälle Iisaku tantsuklassis käia ja esineda.
Kusjuures ühe tantsu sammud on siiamaani meeles, kuigi päris palju aega
möödas. Võiksin täitsa vabalt esineda ka praegu, kui ainult natukene
harjutada.
Kunstiklassi läksin juba veidi vanemana. Oma kunstiklassis olin täitsa
üksi, kuid õnneks pandi mind vanemate käijatega kokku õppima ning nii oli
väga tore. Joonistamine tuli hästi välja ka ning kunstiõpetaja meeldis samuti.
Suvel toimusid kunstilaagrid. Kunstilaagrites olen ka peale kooli lõpetamist
mõnel aastal osalenud. Eriti hästi on meeles laager Oonurmes, kus ööbisime
Raja-Jaani talus. Seal oli lehmakari. Ei mäleta täpselt, mis põhjusel lehmad
meid taga ajama hakkasid, võimalik, et koer ehmatas neid, aga see, kuidas
me nende eest vete põgenesime ja nad järgi jooksid, on hästi meeles. Ega
ma lehmi pole kunagi kartnud, aga siis kiljusime ikka korralikult. Lidusime
läbi madala vee künkale javarjusime puude taha, lehmadrahunesid ja jäid
seisma. Laagritest oli meeldejääv veel Soomes Virolahtis toimunu. Seal ma
joonistamisele nii palju ei keskendunudki, aga sauna sai ja saunast otse merre
hüpata ning toit oli super see kõik on meeles.
Mulle meeldis enam-vähem kõik, mis me kunstiklassis tegime. Eriti hästi
tulid mul välja järgijoonistamised teiste piltide põhjal. Savitööd ja klaasitööd
olid ka vahvad. Jõuluajal sai kuuseehteid valmistada. Praeguseks on kõik
need oskused veidi taandarenenud, aga siiski otsin vahel paberi ja pliiatsi
välja ning kritseldan midagi. Kui suvel Iisaku muuseumisse näitusele satun,
siis vaatan praeguste kunstide kooli laste töid ja tuleb meelde, et sarnaseid
asju sai ise kunagi tehtud ning tekib kuidagi tore tunne.
on

–
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Iisaku Kihelkonna Muuseumi NÄITUS

EGA NAINE EI TEA,
MIDA MEES JÄRVELTEEB
Peipsi järve kalad,
kalapüügiga seotud

tavad ja kombed,
sekka kalamehe huumorit.

~

Iisaku kihelkonna Muuseumis,
Tartu mnt 49, Iisakus,
Alutaguse vallas
1. septembrist kuni 31. maini:

R 9 16
L P suletud
~
augus
1. juunist kuni 31. augusni:
10 -17
E- R
E

*

-

-

-

*

10-16
L
P suletud
Muud ajad eetellimisel.
e

Näituse valmimist on toetanud:
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna

Arendajate

Kogu

Peipsimaa kogus tuntust

Iisaku Kihelkonna muuseumi peahoone II korrusel on üles pandud
Peipsi ja kalapüügiga seotud näitus „Ega naine tea, mis mees järvel
teeb". Näitusel on välja pandud stendid Peipsi järve kalade, kalapüügiga
seotud tavade ja kommete kohta, sekka kalamehehuumorit. Ilmestamaks
kirjalikku sõna, saab näha erinevaid esemeid, mida kalapüügil kasutati,
milliseidrõivad kanti ja millega kalajärvelt ära toodi. Enamus esemeid
on kalapüüdjate enda käsitöö.
Lugeda saab hulgaliselt põnevaid fakte kalade kohta. Näiteks: kui
kaua saab kala ilma söömata hakkama? Mida teha, kui ikka kalavõrk
üldse kala ei püüa? Välja oleme riputanud ka näidise, kui suur oli Peipsist
püütud rekordpikkusega haug. Ilmselt on kalapüüdmine ka üsna lõbus,
sest naljalugusid on ka parasjagu. Huvilised saavad mõned kalaretseptid
üles kirjutada (pildistada). Näitus jääb avatuks vähemalt kaheks kuuks.
Näituse läbiviimisel on kaasa aidanud Peipsi Kalanduspiirkonna arendajate koguja Euroopa merendus ja kalandusfond.
Valmistame ette näitust "AEG MEHELE MINNA". Ootame ikka fotosid,
pulmalehti ning kostüüme, mis on seotud pulmade ja pulmamängudega. Väga-väga oodatud on pulmas kantud kleidid (kleidi olukord pole
esmatähtis), loorid jms. Igasugused põnevad kohtumised ja lõbusad
juhtumised, mis pulmakülalistel ette on tulnud. Fotodest teeme vajadusel koopiad. Soovi korral proovime võimalikult anonüümsed olla,
lepime kokku, kuidas teile parem on. Lugusid ja rõivaid ootame just
Alutaguse vallast, aga kui on mõni eriti mahlakas lugu kaugemalt, siis
jagame meelsasti.
Marika Oolberg
Iisaku Kihelkonna Muuseumi direktor
Info: 56460702
Kohtume Iisaku Kihelkonna Muuseumis!

Baltikumi turismimessidel
MTÜ Peipsimaa Turism

ala, kus kogu aeg toimub midagi uut ja huvitavat.
Turismiinimestele algab aasta messidest osavõtuga. Nii olid
ka sel aastal Peipsimaa Turism ja Sibulatee koos Lõuna-Eesti
maakondadega tutvustamas 2020. aasta tegevusi ja uusi plaane.
Esimene mess, Adventure 2020, toimus 24.-26. jaanuarilVilniuses, kus Peipsimaa esindajad tutvustasid Peipsimaa turismivõimalusi ning sihtpunkte suheldes personaalselt külastajatega.
Messil esindasid Peipsimaad Peipsimaa Turism, Sibulatee ning
Iisaku Kihelkonna Muuseum.
Külastajatele olid degusteerimiseks Alatskivi mõisamaitsete
veinid jaKadrina mõisa kodukootud leib. Leedu messi külastajatest paljud olid küll Eestis käinud, kuid peamisteks külastuskohtadeks olid olnud Pärnumaa, saared ja Tallinn. Samuti olid
nad Peipsimaa olemasolust teadlikud, kuid piirkonnaga tutvuma
polnud veel jõutud. Peamiseks huviallikaks Peipsimaal tundus
neile suitsukala ja kalapüük.
Baltour 2020 toimus 31.01.-02.02. Riias, kus tutvustati Peipsimaad läbi maitsete ning huvitavate sündmuste. Ka Riia messil
pakuti degusteerimiseks Alatskivi mõisa veine jaKadrina mõisa
imemaitsvat leiba. Kui Leedu külastajatest teadsid Peipsimaad
käputäis, siis Läti külastajad olid Peipsimaast vägagi teadlikud
ning meeleldi ammutasid uudiseid piirkonna kohta. Oli neid
külastajaid, kes olid eelneval aastal saanud degusteerida ja kaasa
osta OÜ Latikas punases ja valges marinaadiskoha ning otsisid
Peipsimaa üles juba ainuüksi sellepärast, et rikastada taaskord
oma maitsemeeli. Sel aastal näitasid Peipsimaa piirkonna vastu
huvi üles rohkem reisikorraldajad ning nendega sai sõlmitud
Turism on

kokkuleppeid.
Tourest 2020 toimus 07.-09. veebruaril Tallinnas. Messi
esimesel päeval olid Peipsimaa Turismi ja Sibulatee eestvedajatel
12 kontaktkohtumist erinevate riikide reisikorraldajatega, et
tutvustada piirkonda ning vahetadakontakte. Ühtlasi oli esimene
messipäev kõige olulisem just turismi professionaalidele. Peale
B2B kohtumiste tegi Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom
Lõuna-Eesti kohta etekande, kus tutvustas uusi turismiobjekte
ja tulevaid sündmusi. Selle aasta Peipsimaa messipinna peal
tutvustati peatselt valmivat Forest hiking nime kandvat metsamatkarada, mis saab alguse Riiast, kulgeb mööda idapiiri, läbides
277 km ulatuses Peipsimaad, ning lõpeb Tallinnas. Kogu
ruudi pikkuseks on ca 1100 km. Sibulatee andis ülevaate kogu
võrgustiku liikmetest ning peatselt toimuvatest sündmustest.
Räpina Loomemaja pakkus maitseelamusi marineeritudkoha
näol nii degusteerimiseks kui ka kaasa ostmiseks. Mustvee valla
esindajad tutvustasid nii oma piirkonna et evõtjaid kui ka kogu
Peipsimaad. Avinurme Puiduait oli väljas erinevate töötubadega
ning uudistega laastumaailmast. Iisaku Kihelkonna Muuseum
tutvustas Alutaguse Rahvusparki, mis oma hõreda inimasustuse
tõtu on heaks rändealaks erinevatele metsloomadele Eesti ja
Venemaa vahel.
Turismimessidel osalemise tulemusel võime tõdeda, et
Peipsimaa on vaikselt jõudmas iga Balti riigi külastaja teadvusesse oma rikkalike maitseelamuste, eripärase kultuuri ja kauni
loodusega. Iga siinse inimese panus meie külalistele meeldiva
elamuse loomisel on hindamatu.

mars-

IISAKU NOORTEKESKUS

KURTNA NOORTEKESKUS

MÄETAGUSE NOORTEKESKUS

25.02.20
26.-28.02.
06.03.20

23.02. kell 18.00 Kurtna noortekeskuse
15. aastapäev
24.02. kell 7.25 Tervitame Eesti Vabariiki
102. aastapäeval
25.02.
Vastlapäev Iisakus
26.-28.02.
Reis Stockholmi
05.03.
Lumelinna ehitamine
(toimub vaid piisava lumega)
10.03. kell 16.30 Kendama võistlus
13.03. kell 16.30 Õudukaõhtu
20.03.
Tere kevad!
25.03.
Maarjate ilupäev

25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
11.03.
13.03.
20.03.
27.03.

Vastlapäev
Reis Stockholmi
Lumelinna ehitamine

(toimub vaid piisava lumega)
09.-13.03.
Kahoot "Emakeelepäev"
13.03. kell 16 Õuduka õhtu 12+ vanusele
17.03. kell 15 Kendama võistlus
20.03.
Tere kevad! smuutipäev
27.03. kell 16 Filmiõhtu 7+ vanusele
03.04.20
Seemned mulda!

Vastlapäev Iisakus
Disainipäev

Ajastu pidu

Kinoralli
Loomering

Emakeele viktoriin
Kevade alguse pidu

Kohtumine Toila valla noortega
Voka noortekeskuses

Täpsem info noortekeskuste noorsootöötajatelt
+372 53 012 170;
+372 56 55 724;

+372 56 299 811;

mirjam.vinkler@alutagusevald.ee

kristiina.juuse@alutagusevald.ee

grete.habakukk@alutagusevald.ee
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IDAVlRU
SEIKLUSMAA

SEOSES KESKKONNA NÄDALAGA KORRALDAB
IISAKU GÜMNAASIUM VANAPABERI KOGUMISE
VANAPABERIT VÕTAME VASTU KOOLI GARAAŽIS:
E 13. aprill kell 17.00-19.00
T 14. aprill kell
K 15. aprill kell

17.00-19.00
17.00-19.00

N 16. aprill kell 17.00-19.00
R 17. aprill kell 17.00-19.00

VANAPABER PEAB OLEMA SORTEERITUD!
>

Vanapaber tuua lahtises pakendis, see tähendab, et
mite kasti kinni teipida või siduda.

>

Raamatutelt eemaldada paksud/tugevad kaaned.

>

Võtame vastu ainult sorteeritud vanapaberit.

>

Vanapaber tuua lahtistes kastides korrektsetes

10.-12.04.2020

virnades või pakkides nööriga kinni seotud.

TALLINN

KOHTLA-
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www.seiklusfest.ee

SEIKLE PUHATES, PUHKA SEIGELDES!
Kõ/ge ägedamad seiklused maa all, mäe

otsas, vee peal, puude latvades, metsades,
rabades, tehismaastikel ja asulates!

SEIKLUSLIKUD KONVEIERID

(osa näiteid)

allmaa-, tõukeratta-, jalgsi-,
maasturi-, kanuu-, paadi-ja seiklusraja retk
:

6h seiklusena
;R: allmaa-, tõukeratta-, jalgsi-ja
maasturi retk 4h seiklusena

3h seiklusretkena

MUUD SEIKLUSED

Viisiratas 2020
Merle Pikhof
Iisaku rahvamaja
Viisiratas on läinud pöörlema 14. korda. Jajah, juba ta pöörleb!
Sügisest peale on tegeletud laulude valimisega ja tänaseks on asjad
sealmaal, et õppimine on täies hoos, solistid harjutavad hoolsalt
koos juhendajatega, ansambel „5 minus“ on kät e saanud noodid
ja teeb nendega tööd ning esimesed ühised proovid solistidel ja
ansamblil ka juba tehtud. Aga suur töö on alles ees, sest tänavu on

võistlusele registreerunud erakordselt palju osalejaid, hetkeseisuga
lausa üle viiekümne. Hetkeseisuga selles mõtes, et eks aeg teeb omad
korrektuurid. Vahel on olnud nii, et mida lähemale võistlus jõuab,
seda suuremaks muutub lavahirm ja on ka viimasel hetkelloobutud.
Mida me kindlasti keegi ei oota. Aga jah, ansambliliikmete perede
ees tuleb küll juba vabandada, sest ega neil palju võimalustkodus
oma vaba aega veeta nüüd just pole. Nii kestab see 21. märtsini,
mil kell 12 olete kõik oodatud Iisaku rahvamajja oma sõpradele,
lastele, naabritele kaasa elama. Külalisesinejateks on sellel korral
omanäoliste isetehtud fantaasiapillidega tähelepanu pälvinud Silver
Sepp koos tütre Emmaga, keda muusikasõber mäletab ilmselt ETV
saate „Tähtede lava“ fnaalist.
Seniks aga solistidele head harjutamist!

Kanuu-, paadi-, jalgsi-, maasturi-, räätsa-, tõukeratta-,
FATratta-, looduvaatlus-jt matkad
Ronimine mägedel, puudel, seintel ja konstruktsioonidel
Eesti Kaevandusmuuseumi ja Kiviõli Seikluskeskuse
seiklused
Õpi-ja töötoad ning lihavõttepühade rahvamängud
Laste seiklusala
Saunaseiklus
Seikluslaat jaseikluspidu

M»ik

tegevused soodushinnaga!
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V
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НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО

Краткий обзор бюджета Алутагузеской

ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
30 ЯНВАРЯ 2020 РЕШЕНО

волости 2020 года

Обзор подготовила помощник волостного секретаря

Лиа Теэвяли

руководитель финансов
Алутагузеского волостного
управления

плани-

принять бюджет Алутагузеской волости 2020 года. При
ровании бюджетного периода целью поставлены способность к
развитию и консерватизм действий, в инвестициях привлекать как
можно больше средств из пособий, чтобы не ухудшать финансовую состоятельность волости. Расходы на основную деятельность
планируются ниже уровня доходов от основной деятельности,
формула основной деятельности носит положительный характер.
Предполагаемый на 2020 год объем бюджетных доходов уменьшился на 776 653 евро даже по сравнению с уже уменьшенным
негативным дополнительным бюджетом 2019 года. Уменьшение
вызвано снижением платы за ресурсы. Расходы на основную
деятельность уменьшатся на 618 825 евро.
•

кана-

утвердить программу развития системы водоснабжения и
лизации Алутагузеской волости на 2020-2032 годы. Утверждением
программы признаются недействительными прежние программы

•

развития систем водоснабжения и канализации объединившихся
волостей.

согласиться с изменением разрешений на ведение добычных
работ АО «YIT Eesti» на песчаном карьере «Iisaku III» и гравийном
•

в Ийзаку, и проектом решения департамента окружающей среды на условиях, установленных комиссией окружающей
среды волостного собрания.
карьере

сле-

Взять в муниципальную собственность недвижимостью
дующие государственные дороги, находящиеся на территории
•

Алутагузеской волости, для их общего пользования в качестве
местных дорог: 1)

объездное шоссе (ОШ) №13157 Куремяэ-Соомпеа (2,354 км); 2) ОШ №13153 Каукси-Куру (3,885 км); 3) ОШ
№13175 «Tudulinna medpunkti tee» (0,654 км).

Произвести отчуждение в порядке проведения публичного устного аукциона находящуюся в деревне Тудулинна и являющуюся
собственностью Алутагузеской волости застроенную недвижимость «Tankuri» (недвижимость № 16614250, кадастровая единица
13001:001:0302, площадь 14585 м², коммерческая земля). Стартовой ценой недвижимости установлена сумма в 5000,00 евро.
•

•

сравнению с прошлым годом на 27% в связи
с уменьшением объемов добычи сланца.

Лууле Салла

утвердить состоящую из 4 членов следующую структуру и состав

Алутагузеского волостного управления: 1) волостной старейшина
Тауно Выхмар; 2) член волостного управления Oлег Кузнецов;
3) член волостного управления – Кайри Соомер; 4) член
–

–

волост-

ного управления

–

Таави Вогт. Изменения в составе волостного

управления вызваны тем обстоятельством, что Андрус Тосс подал
заявление с

просьбой освободить

его от

обязанностей члена

волостного управления, и решением волостной избирательной
комиссии восстановлены его полномочия депутата Алутагузе-

ского волостного собрания.

Волость утвердила свои приоритеты на
2020 год в бюджетной стратегии

2020-2023

годов, которая принята в октябре 2019 года.
Правовым основанием для волостного
бюджета 2020 года являются Закон об организации деятельности местного самоуправления и программа развития Алутагузеской

-закон о
финансовом управлении единицы местного
самоуправления (KOFS) и порядок финан-

волости. Техническим основанием

сового управления Алутагузеской волости.
В 2019году осуществлен переход на бюджет

по методу начисления.
Бюджетом планируется исполнение

целей программы развития и бюджетной
стратегии, запланированных на 2020 год, с
учетом пределов возможностей, исходящих
из особенностей и дополнений объединительного

выделяемые пособия на покрытие расходов
на деятельность и прочие расходы на деятельность

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В бюджете 2020 года запланированы
доходы на 10,56 миллиона евро. Это на 1,4
миллиона евро, т. е. на 12% меньше, чем
исполнение бюджета 2019 года.
•

32,2% бюджетных доходов или 3,4 милли-

она составляет поступление подоходного
налога от физических лиц.
•

Земельный налог составляет

4,4

%

доходов

бюджета, т.е. 0,47 миллиона евро.

От продажи товаров и услуг в бюджет
поступит 3,4% или 0,3 миллиона евро.
Поступления уменьшатся на 10%,поскольку
родительская плата останется прежней, а
•

число детей уменьшится.

Полученные пособия

составляют 24,7%
достигая 2,6 миллиона
евро (рост 4,8%). Рост обусловлен пособи•

(хозяйственные и на персонал.)

дея-

Образование в расходах на основную
тельность составляет 50,1% или 5,2 miljonit,
из которых 56,7% составляют расходы на
школы 26,3% - на детсады.
•

•

Досуг, культура и религия составляют 13,9
или 1,5 миллиона евро, из которых 71%

%

или 1,0 миллион евро составляют расходы
на содержание библиотек, домов культуры,
на спортивную деятельность и молодежные
как

от доходов бюджета,

ями на деятельность.

Доходы от налогов за право ведение
добычи полезных ископаемых и поступле-

•

Отозвать из состава собрания НКО «Союз городов и волостей
Эстонии» заместителя представителя Алутагузеской волости
(коим является Тауно Выхмар) Андруса Тосса, и назначить в состав
собрания «Союза городов и волостей Эстонии» заместителем
Тауно Выхмара на срок полномочий, предоставленных местным
самоуправлением, члена волостного управления Олега Кузнецова.

которые в свою очередь делятся по экономическому содержанию на две группы:

центры; 29%

договора.

•

Отозвать из состава общего собрания Союза самоуправлений
Ида-Вирумаа Андруса Тосса, представлявшего там Алутагузескую
волость, в связи с выходом его из состава волостного управления,
и назначить заместителем представителя Алутагузеской волости
в общем собрании Союза самоуправлений Ида-Вирумаа (Тауно
Выхмар) члена волостного управления Олега Кузнецова.

РАСХОДЫ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В бюджете 2020 года запланированы расходы на основную деятельность на сумму
10,4 миллиона евро.
Расходы на основную деятельность
делятся на восемь различных отраслей,

ния за специспользование воды составляют
35,3% или 3,73 миллиона евро. В 2019 году

поступления составляли 5,1
миллиона евро. Дохода уменьшаются по
аналогичные

•

или 0,4 миллиона выделяются

пособия на деятельность.

Общее управление (волостное управле-

ние, волостное собрание, инфотехнология,
плата за участие волости в союзах и объеди-

нениях)

составляет

11,3% или 1,2 миллиона

евро.
Социальная защита 8,4% или 0,9 милли•

-

она евро, из которых 45,9% или 0,4 миллиона евро выделяются на различные пособия
на

деятельность.

Охрана окружающей среды 8,5% или
0,6 миллиона евро, из которых 0,3 миллиона
евро составляют расходы на содержание
в порядке публичных территорий, в т. ч.
уборка дорог и улиц.
•

•

-

Жилищно-коммунальное хозяйство

обществендорог) 3,8 %
-

или 0,4миллиона евро.
•

Обеспечение общественного порядка -

1,5% бюджета

ков

государственных социальных пособий

2019 года.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Планируемый объем инвестиций на 2020
год в Алутагузеской волости составляет
5,1 миллиона евро, из которых 3,85 миллиона евро запланировано на приобретение
и реновацию основного имущества, а 1,25
миллиона евро на пособия для приобретения основного имущества. Планируемые

инвестиции на 1,8 миллиона евро покрываются поступающим целевым финансированием, 0,6 миллиона принадлежат консолидированной группе ЦУ «Illuka Arengufond»
и 2,7 миллиона евро со счетов волостного
бюджета.
Продажа основного имущества
нирована на 20 000 евро, оплата процентов
по займам предыдущих периодов составит 5

запла-

500 евро.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Долговые обязательства Алутагузеской
волости по состоянию на 31.12.2019 года
составили 739 тысяч евро, из которых 85
тысяч евро остаток займа, взятого на строительство теплотрассы волости Тудулинна,
и остаток займов 654 тысяч евро, взятых на
строительство в Ийзаку пешеходно-вело–

сипедной дорожки и развития жилищного
хозяйства. В бюджете 2020 года на выплату
займов запланировано 165 тысяч евро.
Возможности самофинансирования
или

Хозяйство (землеустройство,

ный транспорт, содержание

значи-

2019 года. Рост в
тельной части связан с перенесением остаттельными расходами

разница между доходами и расходами

-

4,7% или 0,49 миллиона евро.
•

добавились расходы на поддержку проектной деятельности. Выделяемые пособия
составляют 10,4% или 1,09 миллиона евро,
выросли на 26% по сравнению с действи-

или 0,15 миллиона

евро.
Хозяйственные и расходы на персонал в
итоге составляющие 89,6% или 9,35 миллиона евро, возросли на 10%. Рост обусловлен
повышением минимальной зарплаты педагогов и минимального уровня зарплаты,

основной деятельности составляют только
0,1 миллиона евро, которые не покрывают
основную часть займовых выплат текущего

года. Цель последовательно уменьшать
расходы на основную деятельность, хозяйствовать экономно с тем, чтобы сохранить
инвестиционные возможности и на последующие годы.
Детальный обзор бюджета представлен
на домашней странице Алутагузеской
сти www.alutagusevald.ee и по адресу: www.
-

воло-

riigiteataja.ee/akt/404022020058

•

•

Мартин Миллер

специалист по вопросам экологии

Дать согласие на участие в программе приграничного сотрудни-

чества Эстонии и России «ER54 – PureWater». Проект ставит целью
построить в деревне Куремяэ (кадастровый признак 22901:001:
0493) Алутагузеской волости новую современную станцию
очистки сточных вод. Рядом с имеющейся станцией будет построена новая, трубопровод соединят с новыми очистными, затем
старые амортизированные очистные будут демонтироваться.
При одобрении и финансировании ходатайства гарантировали
требуемое проектом самофинансирование в течение 2020 -2022
годов, в сумме 69 741 евро. Руководителем проекта и представителем Алутагузеской волости назначен Таави Вогт.
•

Об обращении с отходами Алутагузеской волости в 2020 году

вручить знак №2 «За заслуги перед Алутагузеской волостью»

остав-

Марие Минхоф за большой вклад в дело воспитания детей,
шихся без родительской опеки, и наградить полагающейся в этом

случае премией в размере 300 евро.
вручить знак №3 «За заслуги перед Алутагузеской волостью»
Анне Нургамаа за активную деятельность по организации охраны
природы региона Алутагузе и краеведческие исследования, и
наградить полагающейся в этом случае премией в размере 300
евро.
•

Утвердить следующий рабочий план 2020 года ревизионной
комиссии Алутагузеского волостного собрания: 1) Представление

•

оценки отчету о хозяйственной деятельности в Алутагузеской
волости в 2019 году - II квартал; 2) Контроль за выполнением
руководства о зарплатах III квартал; 3) Контроль за выделением
пособий для некоммерческой деятельности - IV квартал; 4) Подведение итогов годовой деятельности ревизионной комиссии,
составление рабочего плана на 2021 год - декабрь.
-

Жители Алутагузеской волости имеют в
2020 году возможность сдавать возникаю-

щие в домашнем хозяйстве отходы БЕСПЛАТНО на свалки в Уйкала и Торма.
Обращаем внимание на то, что по сравнению с 2019 годом здесь произошли небольшие изменения.

Свалка в Уйкала открыта по рабочим дням
с 7.30 до 19.30, в выходные и в дни государственных праздников - с 9.00 до 17.00.

Бесплатно принимают следующие типы
отходов, возникших в домашнем хозяйстве

(в скобках код типа отходов): бумага и
картон (20 01 01), пластмасса (20 01 39),
стекло (20 01 02), оконное стекло без рам
(17 02 02), биологически разлагающиеся
отходы садоводства и озеленения (20 02
01), биологически неразлагающиеся отходы
садоводства и озеленения (20 02 03 (в т.ч. 20
02 02)), предварительно отсортированная

древесина (20 01 38), текстиль (20 01 10 (в
т.ч. 20 01 11)), крупногабаритные отходы
(20 03 07).
Свалка в Торма открыта по рабочим
дням с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до
16.00, в воскресенье и в дни государственных праздников
закрыта.
—

Бесплатно на свалке принимаются следующие отходы, возникшие в домашнем хозяйстве: бумага и картон (20 01 01) (отдельно
картон и отдельно бумага), пластмасса (20

01

39), металл (20

01

40), стекло (20

01

02),

без рам (17 02 02), биологически разлагающиеся отходы садоводства и
озеленения (20 02 01), биологически неразоконное стекло

лагающиеся отходы садоводства и озеленения (20 02 02, 20 02 03), древесина (20 01

38), текстиль (20

01 10, 20 01

11), крупно-

габаритные отходы (20 03 07), электроника
(16 02), с/х химикалии (02 01 08*), печатные

краски (08 03 12*), прочие смазочные

масла, масла для мотора и коробки передач

(13

02

08*), опасная упаковка (15 01 10*),
фильтры(16 01 07*), свинцовые

масляные

аккумуляторы (16 06 01*), Ni-cd-аккумуляторы (16 06 02*), кислоты (20 01 04*),

(20 01 15*), фотохимикаты (20
17*), люм. лампы (20 01 21*), ртуть (20

щелочи

01
01

21*), пестициды (20 01 19*), старая краска,
клеи и смолы (20 01 27*), отходы электро- и
электронных устройств (20 01 35* и 20 01

следует подтвердить и свой статус
Алутагузеской волости (работникам станции необходимо представить и
гражданскую карточку жителя волости, и
отходов
жителя

ИД-карту).
Сдающий отходы волостной житель

должен руководствоватьсяраспоряжениями
работников станции приема отходов, сдаваемые отходы должны быть отсортированы в
соответствии с выше приведенным списком.
Неотсортированные отходы бесплатно не

принимаются.
По-прежнему опасные отходы и электронику можно сдавать в соответствующие
сборные пункты на территории волости
(в поселках Ийзаку и Мяэтагузе), отходы
электроники также в пункте обслуживания
Иллука, но обращаем внимание, что вместимость пунктов сбора опасных отходов
ограничена и крупные предметы

(напри-

мер, телевизоры, холодильники, стиральные
машины и т. д.) следует доставить в сборный
пункт в Иллука или на свалку в Торма.
PS! Свалка в Уйкала место сбора
-

36), неотсортированные лекарства (20 01
98*), батарейки и малые аккумуляторы (20

бытовых отходов, электронику там не

01 33*), упаковка (15 01).

Также не нужно ждать очередного объезда-сбора крупногабаритных отходов,
поскольку теперь у жителей есть возможность сдавать их круглый год.

Транспорт для вывоза предварительно
сортированных отходов нужно организовывать самим владельцам отходов. При сдаче

принимают.
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БЮДЖЕТУ АЛУТАГУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
Бюджет 2020 г.

Содержание записи

(в евро)

ИТОГО ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 565 662
3 880 400

Поступления налогов

Доходы от продажи товаров

344 419

и услуг

Поступающие пособия на расходы деятельности

2 608 393

Прочие доходы от деятельности

3 732 450

ИТОГО РАСХОДЫ НА ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 180 580

Общие услуги сектора управления

Выделяемые пособия на расходы деятельности
и

29 070
1 151 510

Прочие расходы на деятельность

Общественный порядок

10437 515

155 402

безопасность

Выделяемые пособия на расходы деятельности

4 500

150 902

Прочие расходы на деятельность

396 569

Экономика

Выделяемые пособия на расходы деятельности

26 062

Прочие расходы на деятельность

370 507

Охрана природы

649 496

Выделяемые пособия на расходы деятельности

9 000

Прочие расходы на деятельность

640 496

Жилищно-коммунальное хозяйство

485 780

Выделяемые пособия на расходы деятельности

155 500

Прочие расходы на деятельность

330 280

Здравоохранение

3 200

Прочие расходы на деятельность

3 200
1 450 801

Досуг, культура и религия

Выделяемые пособия на расходы деятельности

420 450
1 030 351

Прочие расходы на деятельность

5 234 203

Образование

Выделяемые пособия на расходы деятельности

35 350
5 198 853

Прочие расходы на деятельность

Социальная защита

881 484

Выделяемые пособия на расходы деятельности

404 163

Прочие расходы на деятельность

477 321

ИТОГ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

128 147

СУММА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 000

Продажа основного имущества
Приобретение основного имущества

(

-

-3 845 727

)

Целевое финансирование для приобретения
основного имущества

(

+

-3 240 309

1 842 108

)

Бюджет

НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Проектирование (основной проект)
Ийзаку

40 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

40 000

Проектирование центра обслуживания Ийзаку

40 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

773 127

в т.ч. за счет пособий («Common Peipsi»)

470 444

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

302 683

Мост и стапель в Алайыэ (переходящий из 2019 года)

250 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

250 000

Развитие причальной зоны реки Нарова (стапель в Кунингакюла)

156150

в т.ч. за счет пособий (ЦУ «Illuka Arengufond»)

28 084

в т.ч. за счет пособий «Locall Fire»

99 984

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

28 082

станции Ийзаку

в т.ч. из других источников (самофинансирование)
Проектирование

пешеходно-велосипедных дорожек (ПВД)

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

25 000
25 000
100 200
100 200

в т.ч пешеходная дорожка в поселке Ийзаку
ПВД в Куремяэ
ПВД в Пагари - Атсалама
ПВД в Тудулинна и кладбище Тудулинна
Пешеходная дорожка в Каукси, парковки у дороги Каукси-Куру
Отопление усадебного комплекса Мяэтагузе с использованием
солнечной энергии (переходящий из 2019г)

в т.ч. из других источников (самофинансирование)
Внешний фасад и

лестница дома спорта школы Иллука

247 000
247 000
280 000

в т.ч. за счет пособий (ЦУ «Illuka Arengufond»)

280 000

Реновация помещений детсада

262 000

«Kurekell» в Ийзаку

в т.ч. из других источников (самофинансирование)
Строительство берегового променада Каукси (береговое здание)

983 178

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

173 502

Проектирование

канализации и очистных в Каукси

Николай Павленко
литератор, переводчик,
отец и дедушка
Анекдот принято считать средством для
создания веселого настроения. В большинстве случаев так оно и есть. Однако
немало и таких историй, которые поначалу
вызывают смех, а потом очень грустные размышления. Приведу такой пример. Анекдот это грубоват, впрочем, и правда в
реальной жизни не всегда бывает сладкозвучной и вежливой.
Преступник-рецидивист, три четверти жизни которого
прошли в тюрьмах и лагерях, однажды выйдя из тюрьмы, принимает решение - к прежней жизни возврата нет! Осветленный этой мыслью он прибывает в когда-то

родные

для него

края. Рабочий день, во дворе пусто. Только маленькая девочка
играет в песочнице. При ее виде душа рецидивиста оттаивает и
наполняется умилением. Он подошел к девочке, и, погладив ее
по головке, ласково сказал: «Балдеешь, падла!». Своеобразная, надо сказать, нежность, высказанная такими словами, но
продиктована она исключительно добрыми намерениями. Что
поделаешь, если львиную долю жизни рецидивист использовал
именно такой лексикон, ибо в тюремной среде любое проявление нежности расценивается как проявление слабости. Рецидивист пока еще в том

мире,

но он пытается сделать

первый

шаг к нормальной жизни, где люди не стесняются и не боятся
проявить нежность. И надо надеяться, что со временем войдут
и в его жизнь нормальные слова.

262 000
1 156 680

в т.ч. за счет пособий («EAS»)

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

ЧЕМ НАПОЛНЕНО СЛОВО?

40 000

Строительство пристани в Васкнарва

Проектирование автобусной

Я ВАМ ПИШУ…

2020 года

здания волостной управы

9

Приглашаем к участию в серии
«Движение по Алутагузе 2020»

50 000
50 000

Очиститель сточных вод с оборудованием в Куремяэ

231 600

в т.ч. за счет пособий («EST/RUS»)

176 502

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

55 098

Реновация игровой площадки в Алайыэ

47 660

в т.ч. за счет пособий («Peipsiveere programm»)

32 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

15 660

Тимо Юурсалу

волостной специалист по спорту
В прошлом году мы запустили беговую серию «Движение по Алутагузе
2019», которая состояла из шести состязаний и проводилась в различных захватывающих местах волости. Спецприз (рюкзак Алутагузе)
был вручен всем активистам оздоровительного спорта (их было 19
человек), принявшим участие во всех этапах. Важно было не занятое
место, а участие. Нынче в эту серию кроме бега мы включили и другие

виды спорта плавание, лыжные гонки, ориентирование, диско-гольф,
велогонки, катание на роликовых коньках. Все эти виды предлагают
многосторонние возможности движения. Для повышение мотивации
участникам будут вручены «паспорта», в которые можно собирать
штемпели. Правда, снега в данный момент нет, но мы приглашаем
следить за текущей информацией на веб-странице alutagusesport.ee.
Принципы проведения серии движения расписаны в Руководстве,
которое публикуется в газете и на нашей веб-странице.
Желаю всем спортивного 2020 года!
—

Выделяемое целевое финансирование для
приобретения основного имущества

Финансовые расходы (

-

(

-

-1 251 190

)

-5 500

)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-165 310

Оплата обязательств

-165 310

(

-

)

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛИКВИДНОГО

ИМУЩЕСТВА

Изменение требований

и

-2 452 558

-824 914

обязательств

15 705 242

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТА

Услуга вывоза упаковки
в Алутагузеской волости
Мартин Миллер

специалист по вопросам экологии
У владельцев частных домов в деревнях Эреда, Апандику,
Кийкла, Ратва, Мяэтагузе, Арукюла, Атсалама, Раякюла, Ухе,
Вяйке-Пунгерья, Йыуга, Колдамяэ, поселков Мяэтагузе и Ийзаку
есть возможность присоединиться к услуге вывоза упаковки.
Это 150-литровый желтый мешок, в котором собирается чистая
металлическая, пластмассовая, бумажная, картонная, тетраи стеклянная упаковка (т. е. упаковка, которая подходит для
размещения в мешке: смотрите руководство по сортировке
упаковок для мешка). В мешке можно складировать и бумажные отходы (газеты, журналы), но их следует предварительно
связать или уложить в отдельные пакеты. Бумага на сортировочной линии отделятся от остальных отходов. При сдаче
упаковки и бумажных отходов надо использовать прозрачные
пакеты. Категорически запрещено собирать упаковку в мешки
для мусора (черного цвета или в иные, непрозрачные мешки)!
Стоимость услуги – 1,80 € (цена содержит НСО) за один
мешок, при этом его стоимость включена в цену. Эту услугу
в упомянутом регионе начнет оказывать фирма «Ragn-Sells
AS». Обращаем внимание, что в мешок для упаковки запрещено складывать смешанные отходы, транспортировку которых по-прежнему осуществляет в соответствии с договором
«Ekovir OÜ».
Для заказа услуги надо позвонить по телефону 6 060 439 или
написать
tellimus@ragnsells.com. После заключения
договора первый раз упаковочный мешок отправляется почтой
(стоимость отправки - 1.30 € вместе с НСО). Далее оставленный
за воротами мешок через каждые 28 дней вывозится, а новый

э-письмо

мешок

водитель

оставляет в почтовом

ящике.

II этап

создания зоны отдыха в Атсалама переходящий из 2019г
–

71 310

в т.ч. за счет пособий («Leader»)

30 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

41 310

Подвальные помещения и лестница ДК Ийзаку

15 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

15 000

ДК Тудулинна (душевые)

15 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

15 000
40 000

Клуб Пагари (замена окон)

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

40 000

Прокладка оптики между зданиями школы Иллука

33 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

33 000

Реновация уличного освещения в Куремяэ и Куртна

12 000

в т.ч. за счет пособий

6 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

6 000

ИТОГО

3 845 727

в т.ч. за счет пособий

1 792 108

в т.ч. изменение требований

и обязательств

ЦУ «Illuka Arengufond»

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

314 084
1 739 535

ИНВЕСТИЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СО СТОРОНЫ «ALUTAGUSE HALDUS»

Инвестиции для целевого финансирования основного имущества
Прокладка

канализации Куремяэ

в т.ч. за счет пособий («KIK»

или

ЦУ «Illuka Arengufond»)

Бюджет
2020г

518 040
310 830

В ДВИЖЕНИИ ПО АЛУТАГУЗЕ 2020
Фев.-март* ПаннъярвеАлутагузеская серия лыжных гонок
Фев.-март* Паннъярве Алутагузеская серия лыжных гонок
25.02
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
Фев.-март* Паннъярве Алутагузеская серия лыжных гонок
ПаннъярвеНочной марафон
13.03
ПаннъярвеАлутагузеский марафон
14.03
ПаннъярвеКубок Велло Лилиума
15.03
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
31.03
15.04Кийкла
Игра недели в Ида-Вирумаа
17.04
ПаннъярвеОриентирование (О), посвященное I годовщине
18.04
Паннъярве Генеральский забег
28.04
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
07.05
О – четверг
Паннъярве
12.05
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
13.05
ИйзакуИгра недели в Ида-Вирумаа
ТудулиннаЗабег гидроэлектростанции
17.05
РаудиО четверг
21.05
КуремяэИгра недели в Ида-Вирумаа
03.06
06.06
ПаннъярвеАлутагузеский веломарафон
07.06
Забег вокруг монастыря
Куремяэ
10.06
АлутагузеИгра недели в Ида-Вирумаа
11.06
КуртнаО-четверг
Паннъярве
16.06
Роликовый вечер Ида-Вирумаа
17.06
МяэтагузеИгра недели в Ида-Вирумаа
Игра недели в Ида-Вирумаа
24.06Кийкла
ПаннъярвеО посвященное II годовщине
30.06
КуремяэИгра недели в Ида-Вирумаа
08.07
ИйзакуЧемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию (MV RO)
09.07
14.07
Роликовый вечер Ида-Вирумаа
Мяэтагузе
18.07
МяэтагузеЗабег двух усадеб
01.08Алайыэ
Забег Ряпушки
04.08
МяэтагузеРоликовый вечер Ида-Вирумаа
05.08
ИйзакуИгра недели в Ида-Вирумаа
12.08
МяэтагузеИгра недели в Ида-Вирумаа
15.08Кийкла
Медвежий забег
ПаннъярвеЗабег на роликах. Чемпионат Ида-Вирумаа
18.08
АлутагузеИгра недели в Ида-Вирумаа
19.08
ВаресметсаО-четверг
03.09
21.09
О - посвященное III годовщине
Паннъярве
26.09
Ийзаку
Народный забег Ийзаку
29.09
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
03.10
ИйзакуО – VII ночное ориентирование Ида-Вирумаа
17.10
О - Марафон «Йыхвика»
Иллука
27.10
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
24.11
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
МяэтагузеСерия соревнований по плаванию в Мяэтагузе
08.12
-

-

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

207 210

Канализация сточных вод с очистными в Пагари

522 110

в т.ч. за счет пособий («KIK»

313 260

или

ЦУ «Mäetaguse Arengufond»)

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

208 850

Реновация системы водоснабжения и канализации Тудулинна

424 300

в т.ч. из других источников (самофинансирование)
Пособие

для редкозаселенных территорий

424 300
100 000

в т.ч. за счет пособий

50 000

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

50 000

ИТОГО

в т.ч. за счет пособий

1 251 190
50 000

в т.ч. изменение требований ЦУ «Illuka Arengufond»

310 830

в т.ч. из других источников (самофинансирование)

890 360
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ALUTAGUSE VALLA LEHT

PAKENDIKOTI
KASUTAJAD
ANNAVAD PANUSE
KESKKONNA HEAKS 1

Maailm on imeline paik ja meie ülesanne on kanda selle eest
hoolt
et ka tulevikus saaks seda ilu kogeda. Igaühel meist
panus
andma oma
Neid, kes
puhtast elukeskkonnast hoolivad on õnneks juba päris palju.
TERE TULEMAST KESKKONNASÕBRALIKKU PEREKONDA!
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SEAL KUS TEISED NÄEVAD LÕPPU NÄEME
MEIE UUE ALGUST KÕIK ALGAB SIIT

Aononxoo
606 0439
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Qwww.ragnsells.ee
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Lambipirnidjasäästulambid

Peegelklaas

Ohtlike ainete pakendid (nt lahustipudelid)
Klaasist ja keraamikast nõud ning potid

A

CBOPä

•

CõopHbie

nyHKTbi HaxoflEiTCH b nocenKax

MüsaKy (TapTycKoe

uiocce,

haljastusjäätmed
Teavita teenindajat iga kord kui sa soovid

Pressi pakendid kokku ning pane need
lahtiselt pakendikotti
Võimaluse korralteemalda klaaspudelilt kork

A

ALUTAGUSE VALLA

JÄÄTMETE

KOGUMISPUNKTID

62a) n MaaTaryse (Koonu, 7)

CõopHbie nyHKTbi 3 aK P biTbi Ha 3 aMOK, noaTOMy nepe fl floc TaBKon onacHbix otxoaob m aneKTpoHMKH b nyHKTbi
cõopa HeoõxoflMMo sanonHHTb aHKeTy w b m43AKY cornacoBaTb speMA no Tene<t>OHy 53427681;
b MH9TAry3E B3HTb kbkjh b KOHTope «Alutaguse Haldus» (Koonu, 7)
riH-riT 8.oo -15.40 (oöefl 12.00 -12.40).
flononHMTenbHan MHCjjopMaiLMH no Tenec|>OHy 33 66 916 (AnyTarysecKMÜ BOnocTHOÜ cnepManMCT oxpaHbi
OKpyLKaromeMcpeflbi).

pakendid peavad olema tühjad, puhtad
ja vajaduse korral loputatud
Pakendikottidesse ei sobi koristas-ja

koos korgirongaga
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KHe
Puhtad ja tühjad kilekotid
Muud puhtad plastpakendid
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Kogumispunktid asuvad Iisaku alevikus (Tartu mnt 62a) ja Mäetaguse alevikus (Kooli 7)

-

-

NB! CKnaflnpoBaHne otxoaob

3a npeflenaMw

npMHMMaroTci. cneHyK>mne
•

•

•

•

•

•

•

•

•

unu

pnflOM

co cöopHbiM

3AI1PELLIEHO!

nyHKTOM

onacHbie oTxo fl bi:

npocponeHHbie nexapcTBa;
CTapbie aKKyMynnTopbi u 6aTapeÜK M ;
pTyTHbie naMHbi m rpaaycHUKw;
Macna m MacnnHbie cpkinbTpbi (oTxoflbi coflepHtaiuMe Macna);
OTxoflbi KpacoK, naKOB, Knen m pacTBopMTeneü;
ynaKOBKa m MaTepwanbi, 3arpa3HeHHbie onacHbiMki BemecTBaMM;
õbiTOBbie xwMMKanmi m ynaKOBKa ot hmx (HMCTmukie cpeacTBa, KMcnoTbi,
cpeacTBa satun™ pacTeHMÜ m mx ynaKOBKa;
HeM3BecTHbie xMMMKanMM.

Kogumispunktid on LUKUSTATUD. Ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumispunkti viimisel

tuleb täita ankeet ning IISAKUS

-

E-R 8.00-15.40 (lõuna 12.00-12.40).
Lisainfo telefonil 33 66 916 (Alutaguse valla keskkonnaspetsialist).
NB! JÄÄTMETE JÄTMINE KOGUMISPUNKTI UKSE TAHA VÕI KÕRVALE ON KEELATUD!
~
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xonoflMnbHMKM, Mopo3MnbHMKM (c xonoflMnbHOM ycTaHOBKOki);
TeneBM3opbi, KOMHbroTepbi, paflMonpMeMHMKM,
õbiBuree b Mcnonb3OBaHMM AOMawHee aneKTpo- m aneKTpoHHoe

I

v

aegunud ravimid;
vanad akud ja patareid;
elavhõbedalambid ja -kraadiklaasid;
õlid ja õlifiltrid (õli sisaldavad jäätmed);
värvi-, laki-, liimi-ja lahustijäätmed;
ohtlike ainetega saastunud pakendid ja materjalid;
olmekemikaalid ja nende pakendid (puhastusvahendid,happed, alused jne);
3 nende pakendid;
lunamalua KemiKaaiia.

NB! Vältida jäätmete segunemist omavahel. Kemikaalid, värvid, liimid, lakid, lahustid ja mürgid
tuleb ladustada suletud pakendis (võimalusel originaalpakend). Kõik ohtlikud ained tuleb paigutada
vastavasse hoones asuvasse kogumismahutisse.
Ohtlike ainete ja valmististe ohusümbolid, nende tähelised tunnused ja sõnalised tähendused:
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OKonorMnecKM

MarHMTo<jx>Hbi, uiBeüHbie
oõopyAOBanne.
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Oksüdeeriv
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Ä

onacHbiü

XO3BMCTB6 3J16KTpMMeCKMC M 3J16KTpOHHbl6

HepasoõpaHHbie

leppida koku aeg tel 53427681;

A
Vastu voetakse
järgmised ohtlikud ained:

NB!
MCKnioHMTb cMeuiMBaHue otxoaob. XHMMKanMH, KpacKM, Kjien, naKM,
pacTBopMTenu m ba>>i cneAyeT CKnaAuposaTb b aaxpbiTOM (no bosmojkhoctm b opnrMHanbHOM)
cmkocth b aaaHMM.
ynaKOBKe. Bce onacHbie BemecTBa cneayeT noMemaTb b
CMMBonbi

-

MÄETAGUSEL võtta võti Alutaguse Halduse kontorist (Kooli 7)

Väga tuleohtlik

Eriti tuleohtlik

Mürgine

Väga mürgine

Sööbiv

Kahjulik

I I

Ärritav

I

Keskkonnaohtlik

Vastu võetakse kodumajapidamises kasutatavad elektri- ja elektroonikaseadmed:

—;
;
7
külmkapid, sügavkülmikud (külmutusseadmega);
lammutamata kujul telerid, arvutid, raadiod, makid, õmblusmasinad jt kodumajapidamises kasutusel olnud
elektri-ja elektroonikaseadmed.
Elektri- ja elektroonikaseade ei kuulu vastuvõtmisele kui:
•

•
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•

•

aneKTpoHHoe ooopypoBaHMe He nopne>KkiT

npuewy, ecnn:

3to oõopynoBaHue, He Mcnonbsyewoe b AOMawHeM xossMCTBe;
oho coflep>KMT npyrne OTxoflbi mbm 3arpn3HeHo;
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npsMOM nonb3OBaHMM

y Bnanenbua otxoaob.

•

*

NB! B CEOPHbIX nYHKTAX OÜACHblX OTXOAOB HE FIPUHMMAETCH LUMOEP,
CTPOMTEJlbHblE OTXOAbl, OKOHHOE CTEKJ1O, HCnOnb3OBAHHblE ABTOMOEMAbHblE

UlMHbl. OCTABJIBTb OTXOAbl PflAOM CO CEOPHblM
CTPOrO 3AnPElAEHO!
HYHKT HAXOAklTCR nofl BklAEOHAEAIOAEHklEM!
nyHKTOM

OTXOAbl n P HHHMatOTCa õecnnaTHO, a cöop m oöpaneHne c OTXOflaMM onnauMBaeT AnyTarysecKaa
npeAnpMHMMaTemi o6a 3 aHbi onacHbie OTXOAbl c fl aBa Tb tgm npeAnpMHTMBM, KOTopbie hmbiot nMueHsmo Ha
oõpameHHe c onacHbiMH otkoasmh. ripu c fl aHe onacHbix otxoaob y ero BnaAenbqa flon>KeH 6biTb c coõom AOKyMeHT c
Pa B
P
a RKA oTxon
cnenyeT 3anncaTb, KaKne onacHbie OTxoflbi, b KaKOM KonimecTBe cnaKJTca. n
D M nocTaBKe
otxohob
O R Ha coopHbiM nyHKT
I Ipn
cneflyeT coömoAaTb Bce npaenna 6e 3 onacHOc™. Lipu cõope h xpaneHun cneAyeT n36era Tb CMeuiHBaHHs otxoaob M e>KAy
coõoä. XMMMKanHM n Apyme ikmakoctm cne fl yeT CKnaAHpoeaTt b 3aK PbiTOÜ ynaKOBKe (no bo3mo>khoctm b opurHHanbHOM)
Bce OTXOAbl Aon>KHbi cKnaAnpoeaTbcsi b 3AaHnw; ocTaenaTb wx Ha ynuue sanpemeHo. CKnaAwpoeaTb OTXOAbl HyjKHo TaK,
HTOÕbi nocne Bac h y APyrnx õbirta 6bi bosmolkhoctb 3to CAenaTb. orAa otxoabi KoppeKTHO paaMemeHbi, ABepb 3AaHHH
HeoõxoAHMo aaKpbiTb n sepHyTb khiom.
Ot

.

tegemist ei ole kodumajapidamises kasutatava seadmega;
seade sisaldab muid jäätmeid või on saastunud;
seade on lammutatud osadeks;
seadmete kogusest tulenevalt ei ole need olnud jäätmevaldaja kasutuses.

NB! OHTLIKE

..

„

JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTIS El VÕETA VASTU ETERNIITI, EHITUSJAATMEID,
JÄÄTMETE JÄTMINE KOGUMISPUNKTI KÕRVALE ON

AKNAKLAASI EGA KASUTATUD REHVE!

BOnocTHbix LKHTeneü

BonocTb.

locT

JSuiiZS

Ecnn saMOTHTe b MecTe xpaHeHkm BO3ropaHMe, AbiM unu BO3HMKH6T uHaH, onacHaa Ann 3Konornn CWTyaUUa,
06 3tom Ha ao 6e3OTnaraTenbHO cooõtunTb cneuManMCTy AnyTaryaecKoü boaoctm no oxpane OKpyMaioiAeM
cpeAbi no TenecpoHy 33 66 916.

to

NB! flpMHocMTe

Bce onacHbie OTxoflbi b

cõopHbiü nyHKT! He

3arp*i3H>iMTe npupoay!

VaNa elanikelt võetakse jäätmeid vastu tasuta ning jäätmete kogumise ja käitlemise eest tasub Alutaguse vald,
ettevõtted on kohustatud ohtlikud Jäätmed üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
ohtlike
ID- kaart,
jäätmete tasuta ära andmiseks .peab isikul kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument:
.
■
■
x
x
■ . ■
autojuhiluba voi pass. Võtme kättesaamisel■ xtuleb
kirja
panna milliste oht ike jaatmetega
ja kui suures
koguses on tegemist. Jäätmete toomisel kogumispunkti tuleb jargida kõiki ohutusreegleid Jäätmete kogumisel
tuleb valtida jäätmete omavahelist segunemist. Kemikaalid jm vedelained tuleb ladustada suletud
Ja
pakendis (võimalusel originaalpakend). Kõik jäätmed tuleb ladustada hoonesse; jäätmete jätmine hoone kõrvale
on keelatud. Jäätmed tuleb kohapeal paigutada nii, et pärast Teid on ka teistel võimalik oma jäätmeid sinna viia.
Kui jäätmed on kogumispunkti korrektselt paigutatud, tuleb uks lukustada ning võti tagastada.
.

«_

■

■

Kui märkate, et hoidlas on põleng, tõuseb tossu või esineb muu keskkonnaohtlik situatsioon tuleb sellest
viivitamatult teavitada Alutaguse valla keskkonnaspetsialisti tel 33 66 916.

NB! Too kõik oma ohtlikud jäätmed kogumispunkti! Ära reosta loodust!
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Pakendikoti
teenusest
Alutaguse vallas
Martin Miller

Keskkonnaspetsialist
Eramajade elanikel Eredal, Apandikul, Kiiklas, Ratvas, Mäetaguse külas,
Mäetaguse alevikus, Arukülas, Atsalamas, Rajakülas, Uhel, Väike-Pungerjal, Jõugal, Koldamäel ja Iisaku alevikus on võimalik liituda pakendikoti
teenusega.
Pakendikott on 150 l kollane kott,
kuhu kogutakse puhtad metall-,
plast-, paber-, kartong-, tetra- ja
klaaspakendid (pakendid, mis sobivad pakendikotti: vt pakendikoti sorteerimisjuhendit). Pakendikotti võib
koguda ka paberijäätmeid (ajalehed,
ajakirjad), kuid need tuleb eelnevalt
kinni siduda või eraldi kotiga pakendikotti panna. Paber sorteeritakse eraldi
sorteerimisliinil muudest jäätmetest
eraldi. Pakendite ja paberijäätmete
üleandmiseks tuleb kasutada läbipaistvaid kotte. Mitte mingil juhul ei tohi
pakendeid koguda prügikottidesse
(musta värvi või muu tume kile, mis
on läbipaistmatu)!
Teenuse hind on 1,80 € (hind sisaldab
käibemaksu) ühe koti kohta, kusjuures koti maksumus on hinna sees.
Teenust hakkab nimetatud piirkonnas pakkuma Ragn-Sells AS. Siinkohal
juhime tähelepanu, et pakendikotti on
keelatud panna segaolmejäätmeid.
Segaolmejäätmete vedu teostab vastavalt lepingule jätkuvalt Ekovir OÜ.
Pakendikoti teenuse tellimiseks helistada 6 060 439 või kirjutada tellimus@
ragnsells.com. Peale lepingu sõlmimist
saadetakse esimesel korral pakendikott postiga (postitamise hind on
1.30 €, hind sisaldab käibemaksu).
Edaspidi viiakse pakendikott värava
tagant ära 1 kord kuus, iga 28 päeva
tagant ja uue koti jätab autojuht
postkasti.

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Jäätmejaama teenusest
Alutaguse vallas 2020. aastal
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Detailplaneering
Alutaguse Vallavalitsus teavitab Alutaguse valla Estonia

pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande

eelnõu avalikust väljapanekust.

Martin Miller
Keskkonnaspetsialist
Alutaguse valla elanikel on võimalus 2020.
aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid
tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse. Juhime
tähelepanu, et võrreldes 2019. aasta teenusega on toimunud väikesed muudatused.

Uikala prügilas võetakse tasuta vastu järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (jäätmekood 20
01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02);
raamita aknaklaas (17 02 02); biolagunevad
aia- jahaljastusjäätmed (20 02 01); bioloogiliselt mitelagunevad aia-ja haljastusjäätmed
(20 02 03 (s.h. 20 02 02)); puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10, (s.h. 20
01 11)); suurjäätmed (20 03 07).
Torma prügilas võetakse tasuta vastu

järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01) liigiti
(paber ja kartong eraldi), plastid (20 01
39), metallid (20 01 40), klaas (20 01 02),
raamita aknaklaas (17 02 02), biolagunevad
aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01), bioloo-

giliselt mitelagunevad aia-ja haljastusjäätmed (20 02 02, 20 02 03), puit (20 01 38),
tekstiil (20 01 10, 20 01 11), suurjäätmed
(20 03 07), elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid
(08 03 12*), muud mootori-, käigukasti- ja
määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15
01 10*), õlifltrid (16 01 07*), pliiakud (16
06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed
(20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotokemikaalid (20 01 17*), luminofoorlambid (20
01 21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid
(20 01 19*), vana värv, liimid ja vaigud (20
01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja 20 01
36), sortimata ravimikogused (20 01 98*),
patareid ja väikeakud (20 01 33*), pakendid
(1501).
Jäätmete transport prügilasse tuleb

ise

organiseerida ning ära antavad jäätmed

peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete

Avatakse hajaasustuse programmi
taotlusvoor
Alutaguse Vallavalitsus teatab, et alates 17.02.2020 avatakse hajaasustuse
programmi 2020. a taotlusvoor Alutaguse vallas. Programmis osaleda soovivad
isikud saavad taotlusi esitada vallavalitsusele kuni 17.04.2020.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele.
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude
loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018
määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm“, mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse (www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/
hajaasustuse-programm) ja Alutaguse Vallavalitsuse (www.alutagusevald.ee/
hajaasustuse-programm) veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka
taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Vastavalt programmdokumendi § 17 lõikele 1 punktile 2 kinnitas Alutaguse Vallavalitsus hajaasustuse programmist 2020. a toetatavate valdkondade prioriteetsuse
järgmiselt:
1.1 veesüsteemid
1.2 kanalisatsioonisüsteemid
1.3 juurdepääsuteed
1.4 autonoomsed elektrisüsteemid
ja eelistatud sihtrühmad järgmiselt:
2.1 lastega pered
2.2 pered, kus elab puudega inimene

Lisainfo: Alutaguse Vallavalitsus Piret Anvelt
3366923, 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee

Eesti Energia AS kavandab Alutaguse valda Estonia kaevanduse territooriumile rajada kuni 50 MW võimsusega
pumphüdroelektrijaama (edaspidi PHEJ). Detailplaneering
algatati Alutaguse Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega nr 96.

Uikala prügila on avatud
tööpäeviti 07.30–19.30,
puhkepäeviti ja riiklikel

pühadel 9.00–17.00.
Torma prügila on avatud
tööpäeviti 9.00-18.00,
laupäeval 9.00-16.00,
pühapäeval ja riigipühadel
on prügila suletud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused PHEJ rajamiseks elektritootmise ja
Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära suurtööstuse ja kaevandamise tagajärjel tekkinud
tehiskeskkonda Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi
osaliselt aherainepuistanguga kaetud ala ning maa-aluseid
kaeveõõnsusi.
–

Planeeringuala hõlmab Väike-Pungerja külas asuvat Estonia kaevanduse maa-ala, mis jääb olemasolevast aherainemäest põhja poole. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha.
Kavandatav PHEJ koosneb maapealsest veereservuaarist

ning maa-alusest reservuaarist ning neid ühendatavatest
äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku
staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila
töötajale tulebkontrollimiseks esitada mõle-

mad dokumendid). Jäätmeid üleandev elanik
peab lähtuma prügila töötajate korraldustest.
Üleantavad jäätmed peavad olema sortee-

ritud vastavalt eeltoodud nimekirja alusel.
Sorteerimata jäätmete viimisel prügilasse ei
võeta neid tasuta vastu.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elektroo-

nikaromusid ära anda ka valla territooriumil
asuvates ohtlike jäätmete (Iisaku alevik ja
Mäetaguse alevik) ja elektroonikaromude

(Illuka teenuskeskus) kogumispunktides,
kuid juhime tähelepanu sellele, et ohtlike
jäätmete kogumispunktide mahutavus on
piiratud ning suured elektroonikajäätmed (nt
telerid, külmkapid, pesumasinad jne) tuleks
viia Illukateenuskeskuseelektroonikaromude

kogumispunkti või Torma prügilasse.
PS! Uikala prügila on tavajäätmete prügila
ja elektroonikat vastu ei võta.
Samuti ei pea suurjäätmete äraandmiseks
enam kogumisringi ootama, kuna elanikel
on nüüd võimalik neid jäätmejaamas aastaringselt tasuta ära anda.

BUSSIINFO
Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanide
muudatustest alates 01.02.2020
Alates 01.02.2020 muutuvad mitmete Ida-Viru
maakonna bussiliinide sõiduplaanid, osaliselt
muutuvad liininumbrid, osadele liininumbritele
lisanduvad tähed, osaliselt lisanduvad täiendavad liinid, osaliselt muutuvad liinide teekonnad
ja osaliselt muutuvad väljumiste kellaajad.
PURU HAIGLA
KESKHAIGLA.

peatuse

uus nimi on

Liin nr 116 JÕHVI KUREMÄE kõik väljumised
läbivad ILLUKA KOOL peatust. VIRU VANGLA
peatust alates 01.02.2020 liiniga nr 116 ei teenindata väljumistel kl 7:25 peatusest JÕHVI
BUSSIJAAM ja kl 16:05 peatusest KUREMÄE
KAUPLUS. VIRU VANGLA peatuse teenindamine kl 7:30 peatusest JÕHVI BUSSIJAAM ja kl
17:00 peatusest VIRU VANGLA liiniga nr 43C.
Uus väljumine peatusest KUREMÄE KAUPLUS
kl 18:10 (seni kl 18:30).
–

rajatistest. Detailplaneering määrab PHEJ maapealse osa

ehitusõiguse, hoonestustingimused ja rajamise võimalused
ning põhimõttelised asukohad.

Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse
valla üldplaneeringut, mille kohaselt on planeeringualal
üleriigilise tähtsusega Estonia põlevkivimaardla ning ei ole
arvestatud elektrijaama rajamise võimalusega.
aruande eelnõus on hinnatud võimalikke mõjusid
keskkonnale, mis võivad kaasneda detailplaneeringu elluviimisega, ning tehakse ettepanekud leevendusmeetmete
rakendamiseks, et vältida olulise negatiivse keskkonnamõju
tekkimist.
KSH

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek

toimub 17.02.–17.03.2020.

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõud tutvustav avalik
arutelu toimub 20.02.2020 kell 16.00.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
26.03.2020 kell 16.00.
Arutelud toimuvad Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse
teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Detailplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on võimalik
avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mäetaguse teenuskeskuses
(Pargi tn 5, Mäetaguse alevik) ja Alutaguse valla veebilehel:
www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada
detailplaneeringu ja KSH eelnõu kohta arvamust
(info@ alutagusevald.ee).

TUDULINNA
KOGUKONNAMAJA/RAAMATUKOGU
on juhataja puhkuse tõttu suletud
25.02.– 28.02.2020.

SIDETEENUSTE ARENDUS IISAKU ALEVIKUS
Elektrilevi ehitab üle-eestilist kiiret, f iber-optilisel tehnoloogial baseeruvat sidevõrku. Aastatel 2020–2021 on
plaanis arendus läbi viia Iisaku alevikus.
Iisaku aleviku inimestel, kes soovivad kiiret internetti, televisiooni ja võimalust valida erinevate teenusepakkujate
vahel, palume anda endast märku esitades sooviavaldus
Elektrilevi kodulehe kaudu. See annab võimaluse paremini
uut sidekaabeldust planeerida.
Avalduse esitamiseks tuleb Elektrilevi iseteenindusse sisse
logida. Kes on dokumendi juba esitanud, siis korduvat avaldust ei ole tarvis teha.

Liinid nr 552 ja 553 JÕHVI AVINURME
LAEKANNU uued väljumised on kl 17:15 (seni
kl 16:25).
–

–

Ida-Viru maakonna bussiliinide
sõiduplaanid www.peatus.ee ja
www.ivytk.ee/soiduplaanid/.
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee Tel +372 503 0201

MILLA KRIISA

VALENTINA MOROZ

MAIE MURULAID

HELJU MAUMETS

LAINE VAHTRA

ESTA REIGO

KALJU SELLIOV

MIHHAIL KAŠIRIN
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ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
22. veebruaril kell 12.00
Tudulinna Kogukonnamajas
Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud kontsert
EESTI ON MU KODUMAA

MAALEHE
EAKATE FESTIVAL 2020

23. veebruaril kell 13 Illuka mõisas
Vabariigi 102. aastapäevale
pühendatud kontsert Urmas Alenderi

12. märtsil

LYSANDRA KIVESTU
HANNALY KIVESTU
MEINHARD VAINO
CHRIS BRANDON PÄRN
MIA-MARIA LEMBINEN

Tartus Eesti Rahva Muuseumis
Tule ja veeda
meeleolukas päev
Üritus on

lauludest "Minu Eestimaa".
Esinevad Margus Vaher & Tarmo
Sillaots. Tasuta

Uksed avatud 9–19

TASUTA

24. veebruaril
Pärgade panek Alutaguse vallas
Kell 9.00 Pärgade panek Tudulinna
kalmistu mälestussamba

ESINEVAD
Toomas Anni ja Marju Länik

Õnnitleme

sünnipäevalapsi

juures

ELVI TALISTU

93

VALENTINA MATINA

91

EMMI OSULA

91

AINO KRIISA
VAMBOLA ÕUNAPUU

89

MAIMU KARP

88
87

ANTONINA HARLAMOVA

86

NIINA KARP

86

VILMA NIINEP

86

TIIDU ANVELT
EHA LAANEMETS

85
85

GALYNA REZNICHENKO

85
84

Kell 9.00 Pärgade panek Pagari
mälestuskivi juures
Kell 9.20 Pärgade asetamine
Mäetaguse kalmistul
Kell 10.00 Iisakus vabadussõjas
langenute mälestusmärgi

PÄEVAJUHT
Maire Aunaste

juures tseremoonia ja

Avatud suur messiala

pärgade panek

Harivad arutelud
Ühisvõimlemine
Auhindade loosimised

HILJU PÄRN

82
81

VIIVI TITTO

81

JEVGENI KARTJOŽNIKOV

81

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 mälestusmärgi 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 koos kiluvõileivaampsuga.
Simman rahvamuusikaansambliga

HELMI LAANEVÄLI

81

KIMP.

AIME ILMSALU

80

JEVGENIA KALJAŠOVA

75

LAINE FERŠEL
SVETLANA DUDINA

75
70

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

KLAVDIA FAIRUZOVA

JOANA ŠEPIKIENE
LILLE SALUJÕE
LAINE TALITEE

84

LEONIDA VAHRAMEJEVA
NIINA MALAJA

83
82

TAMARA BREŠENKOVA

82

OLGA VEBER

82

JANINA NOVIKOVA
ELMU ORUJÕE

82

84

83

NATALJA KOVTUN

70

LIIDIA NOSSOVA

70

VELLO VESKE

70

Kõigile osalejatele ERMi

külastus50% soodsam

Pakkumine kehtib 12.03-12.04.2020

maaleht.ee/eakad

Kui ka Sina soovid väljas olla oma

ettevõttega, võta meiega ühendust: eakad@maaleht.ee

25. veebruaril kell 17.30-19.00

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

PEIPSIMAA

•

SÜNDMUSED 2020
29.02. Kallaste Karakatitsa,

Kallaste www.peipsivald.ee

•

29.02. Kalapüügivõistlus
Kasepää kala, Kasepää
29.02. Kalaküla Peipsi järvel,
Kasepää
29.02. Maslenitsa tähistamine,

saaniga)

Alutaguse valla noorsootöötajad
korraldavad mitmeid põnevaid
vastlamänge ja -võistlusi
Liulaskmine, tule kohale kelgu/saani
vm põneva sõiduriistaga!
Söögiks hernesupp ja vastlakuklid
Päeva lõpetavad tuleskulptuurid
Eelregistreerunutele korraldatud
transport.
Lisainfot saab Alutaguse valla
noortekeskustest.
•

Alajõe
01.03. Maslenitsa tähistamine,
Värskas ja mujal Setomaal
www.visitsetomaa.ee
21.03. Viisiratas Iisaku rahvamajas,
Iisaku
21.03. Jaan Jaago XLIII mälestusvõistlused kreeka-rooma
maadluses, Luunja
www.luunja.ee

•

•

•

www.visitpeipsi.com

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

Metsakeskus.ee

28.veebruaril kell 19
Iisaku rahvamajas f lm „Talve“.
Pilet 5 €/4 €

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja

metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.

Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

29. veebruaril Alajõe külaplatsil
Maslenitsa tähistamine „Vastlapäev
eesti ja vene kombe kohaselt“
29. veebruaril kell 16
Iisaku rahvamajas f lm Sipsik“.
Pilet 5€/4€

KUULUTUSED

„

Ostan igasugust vanavara. Pakkuda
võib kõike. Kojukutsed, raha kohe
kätte. Tel 51980371

6. märtsil kell 11 Iisaku rahvamajas

Rakvere Teatri lasteetendus
„Põrsas Desmond ja sookolli lõks“
Piletid hinnaga 8€ müügil
Iisaku rahvamajas ja Piletimaailmas
Lisainfo 5886 6418
merle.pikhof@alutagusevald.ee

7. märtsil kell 16 Alajõe Rahvamaja
Naistepäeva kokkusaamine tantsu ja

meelelahutusprogrammiga.
Mängud, võistlused, teepidu.
Esineb ansambel KALINA KRASNAJA
Mäetaguselt. Ootame külalisi
Jaamakülast.Transport eelneval
kokkuleppel tel 58115491 või 3366928
12. märtsil kell 17.30–20.00
Kuremäe raamatukogu
Kohtumine ristsõnameistritega
Toimub ka ristsõnade lahendamise
võistlus. Info 336 6955
14. märtsil kell 12

raamatukogu kaminasaal
Emakeelepäeva tähistamine

Kuremäe

15. märtsil kell 12
Iisaku Kihelkonna Muuseumis
Kalligraaf a koolitus, mida juhendab
tuntud trollikunstnik ja õpetaja
PilleTammela. Osavõtutasu 5 eurot
Info 5646 0702

19. märtsil kell 16
Iisaku raamatukogus
Töötuba „Metalltõmblukkudest ja
vildist prosside valmistamine“
Juhendaja Gerri Orgma
Info 3366954;
iisaku.rk@alutagusevald.ee

19. märtsil kell 18
Mäetaguse rahvamajas
Mäetaguse mälumänguturniir
17. hooaja 5. voor
Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad.
Uutel võistkondadel
palume registreerida tel 336 6963 või

huvikeskus@alutagusevald.ee

29. märtsil kell 12 Iisaku rahvamajas
Mälumäng
Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad.
Võistkondadel palume registreerida
tel 339 3593 või
merle.pikhof@alutagusevald.ee

21. märtsil kell 12 Iisaku rahvamajas
Lauluvõistlus VIISIRATAS
Erinevas vanuses solistid laulavad
Iisaku rahvamaja ansambli „5 minus“
saatel, külalisesinejad
Emma ja Silver Sepp.

27. märtsil kell 20 Iisaku rahvamajas
Tantsuõhtu ansambli Pixels saatel
Kohv ja tee laual, muu suupärase toob
igaüks ise kaasa
Pilet eelmüügist 5 €, peoõhtul 7 €
Info ja laudade broneerimine merle.
pikhof@alutagusevald.ee, 58866418

NÄITUSED
Marju Mõru maalide näitus,
Mäetaguse rahvamaja triibukoridoris
jaanuar-märts
Illuka Kooli õpetaja Kristi Klaamanni
joonistuste näitus „Kristi 40
•

•

autoportreed“ Kurtna raamatukoguseltsimajas. Näitus jääb üles märtsikuu
lõpuni.
Tooside näitus„Suhkur ja moos,
pipar ja sool“ Iisaku raamatukogus
11. jaanuar 29. veebruar
•

–

Näitus „Gerri Orgma autorinukud“,
Iisaku raamatukogus märts-aprill
Teemanttikandi tehnikas lillepiltide
näitus-müük, Iisaku raamatukogu
trepigaleriis 2. märts 31. märts
•

•

–

Kultuurikalendris on võimalikud muudatused, palun jälgige reklaame!

Täpsem info valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus
336 6963 / 588 59979

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

huvikeskus@alutagusevald.ee
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