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Ele-Riin Kullamä Golovin
Alutaguse Huvikeskuse kultuuritöö koordinaator
27. aprillil toimus Mäetaguse rahvamajas kolmandat korda talendikonkurss „Alutaguse talent 2019“, kus osales kokku 24 noort
vanuses 5-18 eluaastat. Talendikonkursi eesmärk oli Alutaguse
valla noorte omaalgatuse toetamine, talentide avastamine ning
tunnustamine.
Juba enne ürituse algust võis näha, kuidas noored kostüümides ringi sebivad, ürituse ettevalmistamisel oli palju vaeva nähtud. Konkursil oli üksikesinejaid ja duette, leidus ka suuremaid
tantsutruppe. Enamik näitas oma talenti laulmise, tantsimise või
pillimänguga, leidus ka erinevaid trikke, luuletusi ja etlust.
Žüriitöös hindasid noori Virve Linder, Maret Kalvet ja Pipi
Triinu Nõmmiste. Žüriiliikme Virve Linderi sõnul on Alutaguse
talent mõnusa ülipositiivse atmosfääriga üritus, mille sarnaseid
võiks maakonnas palju rohkem toimuda. Taolised ettevõtmised
on noortele suurepäraseks võimaluseks ennast proovile panna ja
tutvustada. Nii mõnigi noor esineja oli sellisel tasemel, et võiks
homsest alates meelelahutajana raha teenima asuda ning minul
tekkis ürituste korraldajana kohe palju mõtteid, kuidas neid noori
meie projektidesse kaasata. Väga hästi tuli konkursi raames välja
ka see, kui oluline roll on laste potentsiaali ja ande avamisel toetavatel ning osavõtlikel vanematel. Laste arendamisse investeeritud
aeg on hindamatu. Kuna võistlus ei seadnud talentidele mingeid
piiranguid, siis loodame järgmistel kordadel näha veelgi eriilmelisemaid etteasteid – andeid on ju mustmiljon!
Preemiatena anti välja kuus eriauhinda. Eriauhinnad pälvisid
järgmised noored: Grete Eliise Kask klaverimängu eest, Kristjan
Kundla ja Mart Kundla näitemängu esituse eest, Kerto Vinkler
laulmise eest, Jonathan Habakukk etlemise eest, Elisabeth Kivikalju
laulmise eest ning Allan Mesilane puust mõõkadega vehklemise
sõu eest. Publiku lemmiku hääletus oli tasavägine ja võitjateks
osutusid tantsijatest õed Jelizaveta ja Anastasia Kondranina. Žürii
andis välja ka eripreemia julgele esinejale Lisette Bogdanovile.
Alutaguse Huvikeskusel on hea meel, et meie vallas on nii
palju andekaid noori ning loodame, et järgmistel aastatel osalevad
ka need, kes sel aastal veel ei julgenud. Tuult tiibadesse kõigile!

4. juuni – Eesti lipu päev
Eesti lipp on eestluse kandja. Lipu heiskamine tähistab ühiste aadete ja väärtuste elujõudu ning väljendab
ühtekuuluvustunnet.
Eesti lipu päeva tähistatakse Eesti Üliõpilaste Seltsi
sinimustvalge lipu õnnistamise aastapäeval. Nimelt valisid
ärkamisajal eesti soost üliõpilased enda tunnusvärvideks
sinise, musta ja valge. Esimene sinimustvalge lipp valmis 1884. aasta kevadel ning 4. juunil see Otepää kiriklas
õnnistati ja pühitseti.
Esimest korda tähistati suurejooneliselt Eesti lipu
50. sünnipäeva 1934. aastal. Järgmine võimalus Eesti lipu
ümmargusemat sünnipäeva üle-eestiliselt pidada avanes alles 2004. a, mil Eesti lipu 120. sünniaasta kuulutati
Eesti lipu aastaks ning mälestusväärne piduüritus leidis
aset Otepääl. Viimati tähistati suurejooneliselt Eesti lipu
125. sünnipäeva.
14. juuni – leinapäev
Leinapäeval meenutatakse okupatsioonivõimude poolt
represseeritud ja okupatsioonivõimude tegevuse läbi hukkunud isikuid.
Ööl vastu 14. juunit 1941. a korraldasid Nõukogude
okupatsioonivõimud Eestis, Lätis ja Leedus esimene massiküüditamise, mille käigus arreteeriti ja viidi Venemaale
tuhandeid perekondi. Esmajärjekorras langesid terrori
ohvriks kunagised juhtivad riigitegelased, aktiivsed ühiskonna- ja majandustegelased ning sõjaväelased. Umbes
10 000 küüditatud inimesest said 1950. aastatel Eestisse
tagasi tulla vaid vähesed.
Massiküüditamise võimalikkus 20. sajandi Euroopas
oli eestlaste jaoks vapustav kogemus, mis soodustas massilise metsavendluse teket. Tuhanded eesti mehed liitusid
Eestisse jõudnud Saksa vägedega suuresti just sel põhjusel. Pärast sõda tuli Eesti rahval üle elada veelgi suuremaid
küüditamisi ja repressioone, eestlaste arv kodumaal vähenes ligi veerandi võrra.
Leinapäeval ei korraldata leinaga kokkusobimatuid
avalikke üritusi.
23. juuni – võidupüha
Võidupüha märgib Eesti kaitsejõudude valmisolekut
asuda taas kaitsma Eesti iseseisvust.
Vabadussõjas võitlesid Eesti väed ka baltisaksa ning
saksa palgasõduritest koosneva Balti Landeswehriga.
Pinevas võitluses löödi vastase vägesid ning 23. juunil
1919 võideti tagasi Võnnu (Cesis). Pärast seda murti Saksa
vägede vastupanu kogu rindel ja juuli alguses sõlmiti
vaherahu.
Võit nn Landeswehri sõjas oli Eestile tähtis poliitilise ja
sõjalise olukorra kindlustamiseks. Vabadussõja lõppedes
hakati Võnnu lahingu aastapäeva tähistama võidupühana.
24. juuni – jaanipäev
Jaanipäev on ürgne eestlaste pidupäev. Jaanipäev on kultuuriline side põhjala ja muinas-eestlusega.
Jaanipäev tähistab suvist pööripäeva, mil päike, soojus
ja valgus on saavutanud suurima võidu külma ja pimeduse
üle. Jaanipäeva ja -ööd tähistavad kõik põhjarahvad. Aasta
kõige pikema päeva ja lühema ööga olid seotud oma
maagilised tavad ja kombed. Üks levinumaid toiminguid
on läbi aegade olnud jaaniööl tuletegemine ja tule ümber
pidutsemine.
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Ülevaade Alutaguse Vallavolikogu
25. aprilli 2019. a istungil otsustatust
Lia Teeväli
vallasekretäri abi
• Otsustati kehtestada Alutaguse vallavara valitsemise
kord. Vallavara valitsemise kord on üks tähtsamaid
töödokumente vallavara kasutamisel ja käsutamisel.
Praegu kehtiv Alutaguse vallavara valitsemise kord
kehtestati Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a
määrusega nr 38. Nimetatud määrus on olnud aluseks
ühe aasta jooksul toimingute ja tehingute tegemisel
valla varadega. Korda tuli täiendada ja parandada ning
korra rakendamisel tekkinud kitsaskohad kõrvaldada.
Muudatuste suure mahu tõttu otsustati vormistada
vallavara valitsemise kord uues redaktsioonis.

Väljavõte Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise seletuskirjast
Alutaguse Vallavalitsus tegi volikogu komisjonidele ettepaneku algatada Alajõe valla, Iisaku
valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmine (Alutaguse Vallavolikogu
revisjonikomisjon oma 07.11.2018. a aktis tegi
vallavalitsusele ettepaneku ühinemislepingu
täitmiseks või muutmiseks). Vallavalitsus tõi
TABEL 1. Tulud ja kulud
2019.a eelarve
tekkepõhine eurodes

• Otsustati täiendada Alutaguse Vallavolikogu
25.10.2018 määrust nr 77 „Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri“, mille kohaselt korraldatud jäätmeveo
teenustasu suuruse muutmise otsustab vallavalitsus
korraldusega.

• Otsustati võõrandada otsustuskorras üürnikule
Kuremäe külas 2-toaline korter aadressil Kuremäe
2-1 (eluruumi pind 39,3 m², ahiküte) hinnaga 3144
eurot (80 €/m²). Notariaalse ostu-müügilepingu
sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
• Otsustati võõrandada Alutaguse vallale kuuluv
Iisaku alevikus asuv Künka tn 2a katastriüksus (pindala 777 m², sihtotstarve elamumaa) otsustuskorras
Tartu mnt 47 omanikule. Võõrandatava kinnisasja
hinnaks määrati 777 eurot (1 €/m²). Notariaalse
ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega
seotud kulud jäävad ostja kanda.
• Otsustati osta Alutaguse vallale kaks Alutaguse vallas Iisaku alevikus asuvat kinnistut: Tartu mnt 34 asuv
hoonestatud kinnistu (pindala 371 m², sihtotstarve
ärimaa 100%) hinnaga 20 000 eurot ja Tartu mnt 38
asuv hoonestatud kinnistu (pindala 1958 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa 100%) hinnaga 25 000 eurot
tingimusel, et enne ostu-müügilepingu sõlmimist
hüpoteek kustutatakse. Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud kannab Alutaguse
vald. Kahe kinnistu ost võimaldab arendada Iisaku
aleviku keskosa ja pärast vajalikke toiminguid, projekteerimist ja ehitamist, koondada nimetatud hoonetesse olulised teenuste pakkujad (juuksurid, perearstikeskus, sotsiaalteenused, hambaravi jm), samuti
saab sinna ümber paigutada Alutaguse vallavalitsuse
kui ametiasutuse ja volikogu tööruumid.
• Otsustati korraldada Alajõe valla, Iisaku valla,
Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu
muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek perioodil 26. aprill 2019 kuni 17. mai 2019
Alutaguse vallamajas, Alajõe teenuskeskuses, Illuka
teenuskeskuses, Mäetaguse teenuskeskuses ja Tudulinna teenuskeskuses ning valla veebilehel.
• Otsustati moodustada Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks 26. mail 2019. a Alutaguse valla
haldusterritooriumil kolm jaoskonnakomisjoni ja
nimetati nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
• Otsustati muuta Alutaguse Vallavolikogu
28.03.2018. a otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine“ punkti 1
lisades tegevuspiirkonna loetelusse Kuremäe küla
põhjapoolse piirkonna. Punkt 1 sõnastati järgmiselt:
„Määrata alates 01. aprillist 2018. a Alutaguse Haldus
OÜ (registrikood 11001422, asukohaga Kooli tn
7, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa)
vee-ettevõtjaks ja kehtestada tema tegevuspiirkonnaks Illuka, Edivere, Ohakvere, Ongassaare, Vasavere
külad ja Kuremäe küla põhjapoolne piirkond.“

2018. a
Lõplik eelarve

12 151 900

12 222 445

3 737 100

3 477 816

293 295

261 250

2 494 525

2 522 874

5 626 980

5 960 505

KULUD
2019 aasta eelarve

• Otsustati delegeerida ühistranspordiseaduse § 13
lõike 1 punktides 2-8 ja 10-14 ning lõikes 2 sätestatud
omavalitsusorgani ülesanded Alutaguse Vallavalitsusele ning anti vallavalitsusele volitus kehtestada
ühistranspordiseaduse rakendamiseks vajalikke regulatsioone temale antud pädevuse piires.
• Otsustati võtta vastu Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneering ning tunnistada see avalikustamisele sobivaks. Detailplaneering vastab õigusaktidele ning see on koostatud vastavuses valla ruumilise
arengu eesmärkidega. Alutaguse Vallavalitsusele tehti
ülesandeks korraldada Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

välja probleemkohad, mille täitmine on hetkel
raskendatud:
• maavara kaevandamise ressursi rahade
kasutamise kokkulepitud printsiip;
• investeeringud vastavalt
ühinemislepingule.

ressursitasud

KULUD
2018 aasta eelarve

6 956 267

6 176 608

1 568 380

1 238 275

420 210

235 290

1 148 170

1 002 985

5 387 887

4 938 333

62 550

131 350

5 325 337

4 806 983

Samuti on leping takistuseks joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade ühtlustamisel ja
muutmisel (lepingu kohaselt jätkatakse vee
hinna hüvitamist senistel alustel) ning koolivõrgu
korrastamisel.
Alutaguse Vallavolikogu arutas 28.03.2019. a
istungil ühinemislepingu muutmise algatamise
küsimust. Volikogu protokollilise otsusega algatati Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemislepingu muutmine.
Ühinemislepingu muutmise menetluse läbiviimiseks moodustati töörühm koosseisus: vallavanem, volikogu esimees, abivallavanemad,
volikogu komisjonide esimehed. Menetlusse
võib kaasata vastava valdkonna või asutuste juhte
ning spetsialiste. Töörühmale anti ülesandeks ette
valmistada ühinemislepingu muutmine lepingu
punktides 6.14, 7.1.1, 7.4.2, 8.2, 8.4 ja vajadusel
muudes lepingu punktides. Töörühm arutas
04.04.2019. a toimunud töörühma koosolekul
ühinemislepingu muutmise teemat. Tulenevalt
ühinemislepingu sõnastusest tuleb igal juhul
kaaluda, kas lepingut on vaja muuta. Nii ühinemislepingu muutmist kui ka muutmata jätmist
tuleb põhjendada.

TABEL 2. Vee hinnad
Piirkond

Kinnitatud hinnad

Soodushinnad elaniketele

Hind
Hind
käibemaksuta k/maks käibemaksuga

Illuka vesi
Mäetaguse aleviku vesi
Kiikla küla keskuse vesi
Külade vesi (Mäetaguse
vald)
s.h.Pagari keskus
Tudulinna vesi
Iisaku vesi
Iisaku külad

0,692
0,95
1,79

0,138
0,190
0,358

0,83
1,14
2,148

3,65

0,730

4,38

1,3
1,079
0,54

0,260
0,216
0,108

1,56
1,2948
0,648

Hind
Hind
käibemaksuta k/maks käibemaksuga

summa
Hind
käibemaksuta k/maks käibemaksuga

0,95 0,190

1,14

0,84

0,168

1,008

0,35 0,070
0,95 0,19

0,42
1,14

3,3
2,7

0,66
0,54

3,96
3,24

Ühinemislepingu Lisa 3 uues redaktsioonis

Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020

TABEL LISA 3
Prioriteetsus Kohalik
KOV jaoks omavalitsus

Doteerimine

Investeeringuobjekti nimetus ja
tegevuse sisu

Elluviimise
aasta

Eeldatav kogumaksumus

Omafinantsee- KOV
ringu määr (%) finantseering

Võimalik rahastusmeede

1

Iisaku vald

Kauksi rannapromenaad rannahoone ja puhketaristu
projekteerimine ja ehitus

2019-2020

1 519 694

17%

251 525

2

Iisaku vald

Iisaku - Tärivere kergliiklustee

2019-2020

312 947

100%

312 947

3

Iisaku vald

Iisaku lasteaia renoveerimine

2019-2020

390 000

100%

390 000

4

Iisaku vald

Iisaku staadioni rekonstrueerimine

2020-2021

120 000

100%

120 000

5

Iisaku vald

Rannapungerja-Kauksi -Alajõekergliiklustee ja parkla ehitus

2020-2021

500 000

100%

500 000

Alajõe vald

Vasknarva sadama ehitus I etapp

KOKKU IISAKU VALD
2019-2020

2 842 641
485 000

20%

Alajõe vald

Kergliiklusteede rajamine

2020-2021

200 000

100%

200 000

Alajõe vald

Parklad kogu rannikul (6 tk)

2020-2021

100 000

10%

KOKKU ALAJÕE VALD
2019-2020

785 000
400 000

25%

10 000 Euroopa Merendus ja Kalandus
Fond
307 000
100 000 KIK

2
4
5

1 574 472
97 000 Est–Rus CBC ENI Pro 2014-2020

1

Tudulinna vald Vesi-kanalisatsioon Tudulinna
alevikus

2

Tudulinna vald Tudulinna kogukonnamaja

2019-2021

200 000

100%

200 000

3

Tudulinna vald Tudulinna rahvamaja
rekonstrueerimine

2018-2020

175 000

100%

175 000

4

Tudulinna vald Rannapungerja muuli ehitamine

2020-2021

360 000

100%

360 000

KOKKU TUDULINNA VALD

1 135 000

835 000

1

Mäetaguse vald Kiikla rahvamaja energiasäästlikuks
rekonstrueerimine

2018-2019

130 000

100%

130 000

2

Mäetaguse vald Tänavavalgustuse kaasajastamine
(energiasääst)

2020 - 2021

250 000

50%

125 000

3

Mäetaguse vald Kergliiklusteed

2020-2021

500 000

100%

4

Mäetaguse vald Pagari keskuse arendus

2020-2021

200 000

100%

200 000

5

Mäetaguse vald Mäetaguse mõisakompleksi arendus 2019-2020

400 000

100%

400 000

KOKKU MÄETAGUSE VALD
KOKKU KÕIK INVESTEERINGUD

1 480 000
6 242 641

RTK (Riigi tugiteenuste keskus, sh
Peipsiveere programm)

855 000
3 571 472

KIK
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ÜHINEMISLEPINGU PUNKTIDE
MUUTMINE
Punkt 6.14 sõnastus lepingus: Kehtestatakse printsiip: nende Lepinguosaliste
territooriumitele, kust toimub ressursi
kaevandamine või kus toimub selle töötlemine suunatakse 50% vastavalt territooriumilt arvestatud maavarade kaevandamise õiguse tasust konkreetsete mõjude
leevendamiseks ning elukeskkonna arendamiseks, 50% läheb omavalitsuse üldiseks arenguks.
Muudatusettepanek: ühinemis
lepingu punkt 6.14 tunnistada kehtetuks.
Muutmise põhjendus: Seda punkti
ei saa rakendada: vallal on hallatavate
asutuste püsikulud ülisuured. Püsikulude
katteks (tekstis: üldiseks arenguks) kulub
enamus ressursitasust ning 50% laekuvast ressursitasust elukeskkonna arenda
miseks ja konkreetsete keskkonnamõjude
leevendamiseks ei ole võimalik suunata.
Suurimad kulud on kultuuri- ja haridusvaldkonnas (vt TABEL 1).
Maavara kaevandamise ressursi rahade
kasutamise kokkulepitud printsiipi ei ole
2018. aastal rakendatud (2018. aasta eelarve koostamisel osalesid kõik ühinenud
vallad, kes eelarve koostamise perioodil
esitasid oma ettepanekud). 2019. aasta
eelarvesse ei ole samuti eelpool nimetatud printsiibi rakendamist planeeritud.
Eelpool nimetatud printsiibi rakendamisel
jäävad valla erinevad piirkonnad investeeringute tegemisel ebavõrdsesse olukorda,
kuna printsiibi rakendamisel väheneksid
investeeringud nendes piirkondades, kus
kaevandamist ei toimu.
Edaspidi tuleb valla eelarvesse ja eelarvestrateegiasse arvestada keskkonnamõju
kahjude likvideerimiseks vahendeid ning
neid tuleb vajadusel suunata konkreetsete
mõjude leevendamiseks, mis omakorda
saab toimuda üksnes olemasolevate püsikulude vähenemisel.
Punkt 7.1.1 sõnastus lepingus: Tagatakse kvaliteetse ja konkurentsivõimelise
alus- ja põhihariduse pakkumine tänastes
asukohtades.
Uue sõnastuse ettepanek: Tagatakse
kvaliteetse ja konkurentsivõimelise alus- ja
põhihariduse pakkumine Alutaguse valla
haldusterritooriumil.
Muutmise põhjendus: kohaliku
omavalitsusüksuse üheks peamiseks seadusest tulenevaks kohustuseks on oma

haldusterritooriumil tagada haridusasutuse areng ja jätkusuutliku kvaliteetse hariduse kättesaadavus võrdväärselt kõigile
lastele-õpilastele. Selleks peab kohalik
omavalitsusüksus üleval vajalikul arvul
õppeasutusi. Seejuures on kohalikule
omavalitsusüksusele pandud mitmeid
erinevaid ülesandeid võimaluste loomisel
kohustusliku põhihariduse ja vabatahtliku
üldkeskhariduse andmiseks. Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 kohaselt
tagab vald või linn koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla või linna
haldusterritooriumil, võimaluse omandada põhiharidus. Jätkusuutliku hariduse
üheks alustalaks on kvaliteetne õpe, mida
saavad tagada õppinud ja kvalifitseeritud
õpetajad ja raskendatud on tugispetsialistide leidmine maapiirkonna koolidesse.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7
lõikes 1 on sätestatud, et kooli pidamisel
tuleb tagada riiklike õppekavade täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate
olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja
õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase
arengu toetamiseks. Kvaliteetse ja konku
rentsivõimelise alus- ja põhihariduse pakkumise tagamine tänastes asukohtades on
raskendatud, kuna vallas on kooliealisi
lapsi vähe ja õpilaste arv ei näita suurenemist, vaid pigem vähenemist (2018. a
sündis 30 last), samuti puudub nõuetele
vastav pedagoogiline ja tugispetsialistide
ressurss.
Punkt 7.4.2 sõnastus lepingus: Jätkatakse vee hinna hüvitamist senistel alustel.
Uue sõnastuse ettepanek: Jätkatakse
vee hinna osalist hüvitamist, tagades tarbijale ühtse vee hinna.
Muutmise põhjendus: Alutaguse
valla territooriumil kehtivad tarbijatele
erinevad vee hinnad. Eesmärk on ühtlustada valla territooriumil vee hinnad
ja kehtestada üks hind kõigile tarbijatele.
Praegusel hetkel makstakse osaliselt
dotatsiooni vee-ettevõtjale valla eelarvest
põlevkivi kaevandatud aladel vee tarbimise eest. TABELIS 2, on ära toodud
hetkel kehtivad veehinnad.
Punkt 8.2 sõnastus lepingus: Investeeringuid tehakse lähtuvalt ühinemislepingu
lisas 3 väljatoodust, järgides seejuures
valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades ühinenud omavalitsuste

Alutaguse vallavanema
Tauno Võhmari kommentaar:
Vajadusest muuta valdade ühinemislepingut räägiti juba enne 2019. aasta
eelarve koostamist. On mõned valdkonnad, kus leping algsel kujul ei toimi.
Sellel on oma ajalugu. Dokument koostati enne vabatahtlikku liitumist põhimõttel, et võimalikult paljud soovid
läheksid sisse ja et võimalikult paljud
oleksid selle lepingu poolt. Toona ei kalkuleeritud, mis on realistlik ja mis ei ole.
Minu tähelepanek on see, et kui on
üks vald, siis teenused nii kvaliteedi kui
hinna koha pealt tuleb valla inimestele
ühtlustada. Ei saa olla, et kultiveerime
edasi ebavõrdset kohtlemist ühes või
teises piirkonnas. Heaks näiteks on vee
hind. Ühes valla otsas on see elaniku
jaoks 0,42 /m3 ja teises otsas 1,56 /m3.
Lepingus on mustvalgelt kirjas, et jätkatakse vee hinna hüvitamist senistel
alustel. Kui ühinemislepingu ühte või
teise punkti kinni jääda, siis ei saaks me
neli aastat mitte midagi teha. Tuleb teenused üle valla ära ühtlustada.

Teine teema, mis kerkis üles juba
aasta tagasi, on haridusvõrk Tudulinna
kooli näitel. Lapsi on seal vähe, juurdetulevaid lapsi on veel vähem. Tekkis
küsimus, kui mõistlik on üht kooli sellisel kujul pidada, kus kulud aina kasvavad, aga laste arv väheneb. Takistuseks
sai seesama ühinemislepingusse sisse
kirjutatud põhimõte, et jätkatakse koolide pidamist olemasolevates asukohtades. Sellele tuginedes ei olnud võimalik
teha hariduse ümberkorraldamise otsuseid. Nüüd aasta hiljem Tudulinna kooli
sulgemisotsus volikogus ikkagi tehti,
sest me ei suutnud seal tagada sellist
õpet, mida seadus nõuab. Jällegi tekkis
vastuolu ühinemislepinguga. Seetõttu
on mõistlik muuta lepingu sõnastust
nii, et mitte „tänastes asukohtades“,
vaid et „tagatakse kvaliteetse ja konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse
pakkumine Alutaguse valla haldusterritooriumil“. See sõnastus annab paindlikkust juurde.
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arengukavasid ja eelarvestrateegiat, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning võttes aluseks majanduslikud
võimalused.
Uue sõnastuse ettepanek: Investeeringuid tehakse lähtuvalt ühinemislepingu lisas 3 väljatoodust, järgides
seejuures valla tasakaalustatud arengu
põhimõtet, arvestades valla arengukava
ja eelarvestrateegiat.
Muutmise põhjendus: punkti sõnastust on muudetud selgemaks, aluseks võetakse kehtiv Alutaguse valla arengukava ja
eelarvestrateegia.
Punkt 8.4 sõnastus lepingus: Arendatakse strateegilisi objekte, mis on piirkonnaülese mõjuga, sh Kauksi rannapromenaad, Iisaku spordikompleks ja staadion,
Mäetaguse mõisakompleks; Mäetaguse
puhkeala, Pagari küla keskus, Vasknarva
ja Alajõe sadamad, Rannapungerja muul
ja puhkeala.
Muudatusettepanek: ühinemis
lepingu punkt 8.4 tunnistada kehtetuks.
Põhjendus: strateegiliste objektide
rahastamine lepitakse kokku arengukavas
ja eelarvestrateegias.
ÜHINEMISLEPINGU LISA 3
Ühinemislepingu investeeringute kava ei
ole praktikas võimalik kinnitatud kujul
täita ja see piirab osaliselt valla muude
arengutegevuste elluviimist, samuti on
muutunud osad asjaolud, projektide
teostamine on sõltuv toetusmeetmetest
toetuse saamisega ning seetõttu tuleb
investeeringuobjektide elluviimise plaani
des, sealhulgas ajakavas teha korrektiive.
Investeeringute kava muudatusettepanekud järgivad kogu valla arengut.
Ühinemislepingu lisa 3 „Prioriteetsete
investeeringute kava 2017-2020“ muude
takse arvestades valla tasakaalustatud
arengu põhimõtet ja reaalset vajadust
järgmiselt:
• investeeringuobjektide elluviimise
aastad on muudetud realistlikumaks;
• täpsustatud on investeeringuobjektide eeldatavaid kogumaksumusi;
• mõnede investeeringute puhul
on suurendatud omafinantseeringu
määra, kuna võimalik rahastusmeede
puudub;
• mõni investeeringuobjekt jäetakse
välja.
(Vt TABEL LISA 3).

Üks oluline vastuolu algusest peale
seisneb veel selles, et lepingus ei ole
üldse sees Illukat. Illuka puhul ei olnud
tegemist ju vabatahtliku ühinemisega,
vaid sundliitmisega. Investeeringute
tabelis ehk lepingu lisas 3 ei ole loetelus
ühtegi endise Illuka valla objekti, kuna
nemad ei olnud siis enam laua taga.
Samas teeb Alutaguse vald täna sinna
territooriumile suuremahulisi investeeringuid. Ühinemisaegne strateegiliste
objektide loetelu tunnistati volikogu
poolt kehtetuks. Vallal on arengukava
ja eelarvestrateegia, kus on arvestatud
kõigi valla piirkondadega ning nendest
dokumentidest me oma töös lähtume.
Valdade ühinemisleping kehtib
veel kaks aastat. Ei ole mõistlik kulutada neid kahte aastat lepingust jäigalt
kinni hoides. Kõik valdkonnad arenevad, majanduskeskkond muutub ning
elu ise sunnib pidevalt uusi otsuseid
vastu võtma. Kui me tegime eelarvet
ja eelarvestrateegiat, siis keegi ei jäänud sinna kinni, et kust kui palju raha
laekus. Ressurss suunati sinna, kuhu
tundus et on mõistlik. Vastasel korral
ei oleks saanud korda teha Tudulinna
rahvamaja või ehitada Illukale kergliiklusteid. Ressursitasu printsiibi järgimine
oleks ebavõrdsust juurde tootnud.
Praegune eelarve lähtub valla arengu
ühtlustamisest.

Eesti-Läti koostööprojekt
„Act Local”
Piret Anvelt
Projektijuht
Alutaguse vald osaleb uues koostööprojektis „Act Local“ koos
MTÜ Setomaa Liidu, Ape valla ja Engure vallaga.
Projektis osalemise tingis asjaolu, et maapiirkondade äärealadel
elavad inimesed, kes asuvad kaugel linnakeskustest, on töö leidmisel
ja teenuste kättesaamisel nõrgemal positsioonil kui keskustes elavad
inimesed. See on peamiselt seotud perekondlike kohustustega ja
pikkade vahemaadega. Paljudes külades on aga kohalikud inimesed
valmis elukeskkonda parandama.
Projekti eesmärk on luua parem juurdepääs kohalikele tööturgudele ja pakkuda uusi töövõimalusi Setomaa, Alutaguse, Ape ja
Engure maapiirkondades elavatele inimestele. Partnerid julgustavad
ja toetavad kohalike inimeste koostööd, et nad saaksid oma jõud
ühendada, et luua endale uusi töövõimalusi. Uueks lahenduseks on
kohalike elanike ja külastajate jaoks vajalike kogukondlike teenuste
kujundamine, milleks võivad olla eakate koduhooldus, noorsootöö,
noorte/laste hobi- ja vabaajategevused, kultuuriteenused jne.
Projekti eesmärgiks on saavutada kohalikele inimestele ja külastajatele suunatud kogukonnateenuste kujundamine 17 maapiirkonna
külakogukonnas (4 Apes, 3 Engures, 5 Setomaal ja 5 Alutagusel).
Esmalt hindavad partnerid nende 17 külakogukonna potentsiaali ja
ressursse ning koostavad nende jaoks tegevuskavad, mis kirjeldavad
teenuste sisu ja sihtgruppe, ressursse, finantsplaane, investeerimisvajadusi, koostöömudelit kohaliku omavalitsusega jne). Seejärel koostavad
partnerid külakogukondadele koolitusprogrammi, mis vastab nende
tegelikele vajadustele. Koolitusprogramm sisaldab kokku 26 teoreetilist ja 16 praktilist õppepäeva. Partnerid organiseerivad 2 õppereisi
teistesse Eesti ja Läti piirkondadesse, et õppida teiste piirkondade
headest kogemustest kogukonnateenuste pakkumisel. Õppereiside
ajal korraldatakse ka ühiseid seminare.
Kogukondadele, kes on valmis alustama teenuste pakkumisega
juba projekti elluviimise ajal, saavad partnerid soetada väikesemahulisi
seadmeid, mis on teenuste pakkumise alustamiseks hädavajalikud.
Teenuste kavandamisel ja elluviimisel toetavad külakogukondi kogenud eksperdid.
Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.05.2019
– 31.01.2021.
Projekti Act Local elluviimist toetab INTERREG Kesk-Läänemere
programm 2014–2020.

Naabrivalve –
hooli, märka, reageeri
Jüri Siim
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht
Hiljuti allkirjastati Alutaguse vallas neljapoolne leping vallavalitsuse,
politsei, Eesti Naabrivalve ja Võide küla naabrivalvesektori poolt.
Liitujateks oli viis majapidamist. Alutaguse vallas on see kaheksas
naabrivalve piirkond, millega on kokku liitunud 70 majapidamist.
Piirkonna vanema Indrek Hindreuse sõnul tekkis mõte naabri
valvest soovist hoida naabritega tihedamat kontakti, üheskoos panustada kuriteoõnnetuste ärahoidmisse ja ohu korral üksteist abistada.
Naabrivalve liikumisega liitumine julgustab inimesi teatama tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ehk ei sekkunud.
Lisaboonuseks on Naabrivalve liikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne ja ühise tegutsemise rõõm. Paigaldatud naabrivalve sildid
annavad teada, et piirkonna inimesed suhtlevad omavahel ja hoolivad
üksteisest. Naabrivalvega liitumine on odavaim turvalisuse tõstmise viis.
Kui Sina aitad naabrit, aitab tema Sind.
Sõbralik naeratus ja TERE naabrile on esimene samm, et muuta
tõeliseks koduks piirkond, kus elate. Naabrivalvega liitumisest huvitujad leiavad ka vajalikku infot MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt
www. naabrivalve.ee.
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Läheneb Iisaku
Kunstide Kooli 30. aastapäev
Pille Nagel
Iisaku Kunstide Kooli direktor
16. novembril tähistab Iisaku Kunstide Kool oma 30. sünnipäeva.
30 on suurepärane vanus – oma koht on leitud, kooli oma nägu on
välja kujunenud, paljugi on juba korda saadetud, kuid noorus kestab. Ja
jääbki kestma, sest igal sügisel liituvad meie sõbraliku ja loomingulise
kooliperega taas uued lapsed. 30 aastat on möödunud linnutiivul ja
nüüd toovad meie endised õpilased meile õppima juba oma lapsi.
30 aasta jooksul on koolielus nii mõndagi muutunud. Tööd alustati aastal 1989, kui Eesti Vabariik oli alles ilus unistus. Õppekavad
pärinesid nõukogude süsteemist. Õppima pääsemiseks tuli läbida
sisseastumiskatsed. Kaasaegset huvikooli iseloomustab varasemast
suurem paindlikkus ja individuaalne lähenemine õppijale. Koolilaste
kõrval on meie kooli leidnud tee ka lasteaialapsed ja täiskasvanud. Võib
öelda, et meile on oodatud kõik põlvkonnad oma andeid arendama.
Kui palju meie koolist nende aastate jooksul õppijaid läbi on
käinud, seda ei oska täpselt kokku arvatagi - lõputunnistusi oleme
välja andnud 170 ja käesolev kevad toob neile veelgi lisa. Kuna huvikoolis õppimine on vabatahtlik, siis on palju neidki, kes pole tervet
õppekava läbinud, vaid on lühemat aega kaunite kunstidega tutvust
teinud. Kindlasti on aga kõik siit ellu midagi olulist kaasa saanud.
Nii mõnedki noored on teinud meil esimesed sammud oma tulevase
elukutse omandamisel. On ju kunstialadega nii, et kui õigel ajal ei
alusta, siis professionaaliks polegi enam võimalik saada. Oma rõõmuks võib aga õpingutega alustada mistahes vanuses. On ju kaunitel
kunstidel suur roll selles, et inimene oskaks oma stressi tervislikul
moel maandada ja vaba aega meeldival moel sisustada. Järjest ilmub
uurimusi selle kohta, et nii muusika, tantsu kui kunstiga tegelemine
avaldab soodsat mõju aju arengule ja vaimsele tervisele. Näiteks
pillimäng parandab mälu, ruumilist mõtlemist ja isegi kõneoskust.
Lapsepõlve pillimänguharrastus hoiab aju veel aastakümneid hiljemgi
heas vormis.
Huvikool ei ole kohustuslik, kuid tänapäeval on see oluline osa
mitmekülgsest haridusest. Kaasatus huvitegevusse vähendab uurimuste
kohaselt isegi üldhariduskoolist väljalangemise tõenäosust ja asotsialiseerumise võimalust, seda eriti poiste osas. Huvitegevusel on seega
ka kuritegevust ennetav funktsioon. Niisiis on meie tööst kasu isegi
sellistes valdkondades, mille peale kohe ei oskaks tullagi. Edaspidi
tuleks leida võimalusi, kuidas muuta huvikoolis õppimine kättesaadavamaks kogu meie suure valla territooriumil elavatele noortele.
Aastapäevaks anname välja CD meie õpilaste esitustega. Rõõm
on tõdeda, et sel korral saab plaadile pandud muuhulgas mitu omaloomingulist pala. Tänu õpetaja Ave Jääger-Nurgamaa algatusele sai
eelmisel õppeaastal ette võetud kunstide kooli laulude kirjutamine.
Omaloominguga tegelevad meil ka õpetajad. Vladimir Sõtševski õpilased mängivad sageli oma õpetaja loomingut, mida ta nii kitarrile kui
ukulelele on kirjutanud.
Lisaks CDle anname välja kunstide kooli almanahhi. Viimati
koostasime almanahhi 10 aastat tagasi kooli 20. aastapäevaks. Nüüd
koostamisel oleva raamatu puhul keskendume eeskätt viimasele kümnele aastale. Olen välja hõiganud üleskutseid koostööks ja mitmeid
mälestuskilde endistelt õpilastelt ongi juba minuni jõudnud. Kui keegi
aga tahab veel omalt poolt panustada, siis ka juuni algul ei ole veel
liiga hilja oma kirjutist teele panna – ükskõik, kas paberile panduna,
FBsse või meilile saadetuna.

Õpetajad õppisid üksteiselt
Alutaguse koolide õpetajad korraldasid 23. aprillil Mäetaguse põhikoolis Meetodite õpikodade päeva, kus
õpetajad olid nii õpilase kui õpetaja
rollis. Ettevõtmisest sai osa 151 inimest. Õpikojad kutsus ellu Mäetaguse põhikooli pere.
Mäetaguse Põhikool
Tol päeval oli Mäetaguse põhikoolis avatud
17 erinevat õpikoda, kus õpetajad jagasid
oma teadmisi ja praktilisi näpunäiteid.
Alljärgnevalt mõned näited. Näiteks Mäetaguse põhikooli inglise keele õpetajad
Karina Palloson ja Jaanika Soitu tutvustasid erinevaid infotehnoloogilisi võimalusi
ja võtteid, mis inglise keele tunnid huvitavamaks ja keeleõppe lihtsamaks teeb.
Kõige suurema osalejate arvuga õpikojas rääkisid oma igapäevastest praktikatest hariduslike erivajadustega õpilastega
hakkama saamisel Mäetaguse põhikooli
õpetajad Anne Lepamäe, Teele Juursalu
ja Gerli Habakukk. Selle, et õppimine on
edukam, kui koolitunnis tehakse liikumispause, tegid huvilistele selgeks Mäetaguse
õpetajad Tiina Peenema, Toomas Valdre,
Kaja Peet ja Külli Stroo, kes tutvustades
„Liikuma kutsuva kooli“ programmi nii, et
õpikojas osalejad said korralikult liikuda ja
sportlikke mänge teha.
Illuka kooli õpetaja Anneli Dietrich
õpetas oma õpikojas pelmeene tegema.
Sellest, kuidas Y, X ja Z põlvkonnaga toime

tulla, rääkis suurele huviliste hulgale Iisaku
gümnaasiumi õpetaja Signe Valsberg.
Niiöelda karud tantsima ehk kõik soovijad
joonistama pani Iisaku gümnaasiumi õpetaja Maie Palgi. Illuka kooli direktor Anneli
Bogens jõudis aga kahes õpikojas õpetaja
rollis olla – tema osalusel said õpikojas
olnud teada ettevõtliku tunni ülesehituse

saladustest ning sellest, kuidas kodulugu
lastele õpetada.
Õpikodades osalenud tutvusid Mäetaguse põhikooliga, ühiselt söödi lõunat.
Õpikodadesse tuldi üle Eesti. Suurema
seltskonnaga tulid Alutaguse koolide õpikodasid kaema Koeru, Puhja ja Ahtme õpetajad. Õpikodades saadud tagasiside järgi
jäid osalejad toimunuga väga rahule ning
andsid korralduse eest maksimumpunktid.
Kuna Alutaguse koolide meetodite
õpikoja eesmärk on tugevdada Alutaguse
valla koolide omavahelist koostööd, siis
järgmisel aastal on ettevõtmise korraldaja
rollis Illuka kool.

Väärtuskasvatus läbi mängude
Kristina ja Valerya
Mäetaguse Põhikool
Mäetaguse Põhikooli noored kirjutasid SA Archimedese noorteagentuurile projekti „Väärtuskasvatus läbi
mängude“ ning meie projekt osutus edukaks. Kuna
programmi “Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-19aastaste erineva emakeelega
noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja
arengut, siis sai teemaks valitud väärtuskasvatus. Teemat oli lihtne valida, kuna olime just läbimas TORE
noortekoolitust, mis andis meile väga hea võimaluse
sama teemat ka teiste õpilastega arutada ja leida erinevusi ning ennast juhendajatena proovile panna.
Kuna ise oleme pärit venekeelsetest perekondadest,
siis seekord otsisime eestikeelset partnerit ja soovisime
leida just maapiirkonnast ning väikesest koolist, et meil
oleksid sarnased kogemused. Leidsime endale partneriks Lohusuu noored, kes olid nõus meiega koheselt
projektis osalema.

Esimene kohtumine toimus Mäetagusel ja selle
kohtumise jooksul tegelesime heade ja halbade omaduste leidmisega, õppisime kuulama üksteist ja loodust,
igaüks tegi endale oma positiivsete omadustega lille,
õpetasime eesti lastele venekeelset tähestikku, oma
nime kirjutamist ning kuidas tutvustada ennast vene
keeles. Samuti leidsime väärtused, mis on kõige olulisemad, et koolis oleks hea olla. Kokkuvõtvas tagasisides
tõid õpilased välja, et sellistes laagrites on alati tore see,
et kohtutakse uute sõpradega, pannakse proovile oma
esinemisjulgus ja õpilased on teiste suhtes tähelepanelikumad. Lisaks sellele saadi laagrist ka uusi teadmisi,
õpiti kannatlikkust, oma asjade jagamist ja kuidas olla
parem sõber. Muidugi ei möödunud ükski õppepäev
õhtuse õudusfilmi vaatamiseta. Projekti esimene kohtu
mine lõppes lõbusa Lontova seikluspargi külastusega,
kus esmalt läbiti meeskonnarada, mis liitis laagris osalejaid veelgi paremateks sõpradeks.
Oleme väga õnnelikud, et Archimedes võimaldab
õpilastele selliseid kohtumisi. Ootame juba uut kokkusaamist, mis toimub Lohusuus.
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11 olulist asja, mida tuleb
korteriühistus üldkoosoleku
korraldamisel kindlasti teada
Eesti Korteriühistute Liit
1. Mõiste „korteriomanike üldkoosolek”
On väga oluline, et üldkoosolek oleks läbi viidud kooskõlas seadusega,
sest üldkoosolekuga seotud õigusvaidlusi tuleb palju ette. “Üht tuleb aga
eriti rõhutada: mullu kehtima hakanud uues korteriomandi- ja korteriühistuseaduses on mõiste „korteriühistu üldkoosolek” asendatud mõistega
„korteriomanike üldkoosolek”,” märgib Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL)
õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Iisaku lihavõtteturg
MTÜ Alutaguse Elulaadikoda
Juba aastaid peetakse Iisakus traditsiooniselt suurel reedel lihavõtteturgu, nii ka
sellel aastal. Kui pikalt korraldas Iisaku lihavõtteturgu seltsing Iisaku Kunstiklubi, siis
viimased kaks aastat on see toimunud MTÜ
Alutaguse Elulaadikoda eestvedamisel.
Sellel aastal toimus turg 19. aprillil ning
ilmataat oli meid selleks päevaks õnnistanud päikselise ilmaga, mis aitas kaasa
mõnusa meeleolu tekkimisele.
Ürituse värskendamiseks ja huvi suurendamise eesmärgil oleme järk-järgult sisse
toonud ka mitmeid uuendusi. Eelmisel aastal alustasime suure loteriiga ostjate vahel,
sellel aastal lisandus kultuuriprogramm ning
muutus turu toimumise asukoht. Lihavõtteturg kolis Iisaku külmast ja kõledast bussi
jaama hoonest Iisaku rahvamajja, kus on
väga head tingimused sellise ürituse läbiviimiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

Varasematel aastatel oli turg mõeldud
vaid kohalikele kaupmeestele. Oleme ka
seda tava natuke murdnud ja lubasime
turule mitmeid kauplejaid väljastpoolt
valda (see aasta oli esindatud ka naaberriik Läti) ja seda just seetõttu, et pakkuda
kogukonnale uusi ja huvitavaid tooteid.
Kui eelmisel aastal oli veidi probleeme, et
täita kõik kauplemiskohad, siis sellel aastal
täitusid kõik pinnad nii sees kui ka väljas
varakult ja nõudlus kauplema tulekuks oli
suur.
Turul leidus põnevat toidu- ja joogi
kraami, hulgaliselt käsitööd ja isegi istikuid.
Avatud oli kohvik ning lastele mõeldud
tegevusnurk. Meeleolu lõid Iisaku Kunstide
Kooli julged ja andekad pillimängijad, kes
avaldasid ise soovi tulla rahvale oma oskusi
näitama. Kõik turult ostjad osalesid õnneloosis, mille auhinnad olid kokku pandud
kauplejate poolt loosipakkidesse antud toodangust. Toreda turupäeva lõpetas Iisaku
Gümnaasiumi aktiivsetest noortest koosnev

näitetrupp lustliku näidendiga “Naeris” õpetaja Eda Välimetsa juhendamisel.
Usume, et tegu oli igati kordaläinud päevaga! Tagasiside, mille saime kaupmeestelt
ja külastajatelt on olnud väga positiivne ning
kindlasti jätkame selle traditsiooniga. Järgnevatel aastatel ootame senisest veelgi rohkem külastajaid nii vallast kui ka väljaspoolt,
et meie kaupmeeste tööd ja toodangut rohkem väärtustada ning saada osa meeleolukast kogukondlikust ettevõtmisest!
Iisaku lihavõtteturu toimumine sellisel
kujul ja sellises mahus on võimalik vaid tänu
headele toetajatele ja koostööpartneritele.
Suur tänu – Alutaguse Vallavalitsus, Iisaku
Kihelkonna Muuseum, Iisaku rahvamaja,
Iisaku Gümnaasiumi näitetrupp ning
Iisaku Kunstide Kooli õpetajad ja õpilased. Suur tänu ka kõikidele kauplejatele ja
külastajatele!
Kohtumiseni järgmistel turgudel ja
laatadel. Hoiame üheskoos kogukonna
traditsioone ja tavasid!

Illuka kergliiklusteest emotsionaalsest küljest
Ene Raudar
Illukalt

Illuka kergliiklustee
ootab kõigi
liikumisviiside
harrastajaid.

Jõhvi-Vasknarva maantee äärde kergliiklustee rajamisest hakati Illuka vallas rääkima
juba aastat 15 tagasi. Oli lootus, et Maanteeamet rajab sõidutee renoveerimise käigus
ka kergliiklustee, nii nagu paljudes kohtades
Lõuna-Eestis. Kui aastate pärast tegudeni
jõuti, oli poliitika muutunud ning jalakäijad
ja ratturid jäid omavalitsuse mureks. Ettevalmistav protsess oli pikk ja keeruline, kuid
tänaseks on Pannjärve ristist Kuremäele
võimalik liigelda juba tunduvalt ohutumalt
kui varem. Sellel aastal peaks lisanduma
teelõik Pannjärve tervisespordikeskuseni
ja mõnesajameetrine lõik Kuremäe külas.
Kui Kohtla-Järve linn ehitaks veel teejupi
Ahtmest Alutaguse valla piirini, saaksime
peagi ohutuma ühenduse kergliiklejatele
lähilinnadega ja vastupidi.
Selge on, et tee ehitusega kaasneb nii
enne kui pärast probleeme: alade korrastamine pärast ehituse lõppemist, teekatte
kvaliteedi tagamine, tee hooldamine jne,
kuid kui juba „üle koera on saadud“, küllap
saab siis peagi „üle saba“ kah.
Illuka kergliiklustee valmimist on võimatu ületähtsustada, sest inimesed on seda
südamest oodanud. Koos lume sulamisega
on see iga päevaga aina rohkem ja rohkem
kasutajaid leidnud. Inimesed oleksid justkui
paisu tagant valla pääsenud.
Olen paari lumevaba kuu jooksul iga
päev sellel liiklejaid näinud kõiksugu erinevate liikumist hoogustavate vahenditega: kõndijaid käimiskeppidega ja ilma,
lapsevankrite lükkajaid, jalg- ja tõukeratastel
sõitjaid, jooksjaid, rullsuusa ja -uisutajaid.
Olen märganud, et kahest suunast külade ja
asulate lapsed käivad nüüd jalgrattaga kooli
ja ei pea bussigraafikust sõltuma.

Foto: Signe Roost

Tean inimesi, kes juba talvel omale rull
uisud soetasid ja teevad nüüd usinasti esimesi õpisamme. Tean ühte vanapaari, kes
teeb iga päev oma „kohustusliku“ kõndimise
või rattasõidu tiiru ning on nüüd südamest
tänulikud, et saavad seda teha ohutult ja
pingevabalt. Näen vanemaid oma mudilastele rattasõitu õpetamas. Mõnel õhtusel
kõnniringil on vastu tulnud inimesi, keda
enne pole teadnud, kuid nüüd teretame ja
soovime vastastikku head kulgemist.
Mõistagi jagub ka kritiseerijaid, kes viitavad tee-ehituse kulukusele ja lõpetamata
pisitöödele. Mitmeid kordi talve jooksul
on mul tulnud kuulata etteheitvaid märkusi stiilis „kes seda kasutama hakkab“ ja
„kellele seda vaja on“. Olen ikka lootusrikkalt vastanud, et ega kasutajate arvu ette
ennustada ja mõõta oska, kuid küll neid
olema saab, sest varem pole meil ju sellist
teed olnud. Olen rõõmus, et see rada pole
päevagi kasutuseta.
Arvaku kalkuleerivad pead mida arvavad, kuid selle kergliiklustee eest on paljud

2. Kes kutsub üldkoosoleku kokku ja kes määrab päevakorra?
Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, samuti juhatuse asemel tegutsev valitseja. Juhul kui ühistu kasutab ühist esindusõigust, oleks mõistlik koosolek
kokku kutsuda ühiselt. Samuti on võimalik koosolek kokku kutsuda liikmete
algatusel ja seda minimaalselt 1/10 nõusolekul ära näidates ka põhjuse.
3. Kui pikalt ette tuleb korteriomanikke koosoleku toimumisest
teavitada?
Kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga
ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Arvestage, et tähtaega hakatakse
lugema alates järgmisest päevast.
4. Kuidas üldkoosoleku kutsed korteriomanikele teatavaks teha?
Üldkoosoleku teade tuleb edastada viisil, et see oleks teatavaks tehtud
kõigile korteriomanikele. Juhul kui korteriomanik on teavitanud ühistut
oma elektronposti aadressist, tuleb üldkoosoleku teade edastada elektrooniliselt sellele aadressile.
5. Kas on kohustus edastada korteriomanikele üldkoosolekuga seonduvad dokumendid?
Kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine,
majanduskava kehtestamine või majandusaasta aruande kinnitamine,
tuleb üldkoosoleku teates märkida koht, kus on võimalik tutvuda põhikirja
või majanduskava eelnõuga või majandusaasta aruandega, ning nende
dokumentidega tutvumise kord. Muudatus võrreldes varem kehtinud
seadusega seisneb selles, et te ei pea korteriomanikele dokumente kätte
andma vaid määrama korra nii, et oleks tagatud dokumentidega tutvumise
võimalus. Juhul kui korteriomanik on teatanud elektronposti aadressi on
tal õigus saada dokumente elektrooniliselt.
6. Kellel on üldkoosolekul hääleõigus?
Korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl
sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab
korteriomandi kaasomandi osa suurus. Korteriomanike üldkoosolekul
osalemiseks õigustatud korteriomanike ring määratakse üldkoosoleku
päeval enne üldkoosoleku algust. Selgituseks, üldkoosolekul õigustatud
isikute tuvastamisel tuleb lähtuda kinnistusraamatust.
7. Milline on koosoleku kvoorum, otsustusvõime ehk legitiimsus otuseid
vastu võtta?
Mainitud küsimus on tekitanud kõige rohkem erinevaid tõlgendusi ja
arusaamatusi. Esimese asjana tuleks ühistud jagada kaheks – põhikirjata
ja põhikirjaga korteriühistud. Alates 01.01.2018 saavad ühistud tegutseda ka ilma põhikirjata. Juhul kui põhikirja üldkoosolekul vastu võetud
ei ole, tuleb lähtuda seadusest või kokkuleppest. Kuivõrd kokkuleppeid on
sõlmitud vähe, siis kirjeldab Mardi antud punktis seaduse regulatsiooni.
Põhikirjata korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel
osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest. Selgituseks, et tegemist on kvalifitseeritud enamusega,
milles üheagselt peab olema ennem koosoleku rakendamist kohal 50+1
häältest, tingimusel, et neil kuulub ka suurem osa omandist, tuginedes
kinnistusraamatule.

Illuka kandi inimesed tänulikud ning tunne
vad, et nende elukeskkonda on paremaks
muudetud.
1. mail korraldati kogukonna algatusel
Illuka kergliiklustee avamine, et teavitada ja
märku anda selle olemasolust ning ärgitada
seda veelgi tihedamalt kasutama. Erinevate
liiklemisvahenditega oli teed testima tulnud
sadakond huvilist, kes suure tõenäosusega
on ka tulevikus selle kasutajad. Kõik startijad, kes samal ajahetkel nii Kurtnalt kui
Kuremäelt liikuma asusid, jõudsid rõõmsate
ja rahulolevatena Illuka parginurka finišisse.
Meeleolukate akordioni- ja viiuliviisidega
oldi neid vastu võtmas ning koogi ja joogiga
kostitamas. Suur tänu ka Alutaguse valla
spordijuhile, kes loosirattasse mõned motiveerivad kingitused pistis. Küllap edaspidi
võib mitmeid sarnaste oma valla spordimütsidega liiklejaid kohata.
Ega`s muud kui tõuske nüüd oma
mugavast tugitoolist, haarake soovi korral
mõne abistava spordivahendi järele ning
tulge Illuka teedele liiklema!

8. Kuidas korraldada korduskoosolekut?
Kui korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimetu, kutsub juhatus sama
päevakorraga kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline osalejate
arvust olenemata. Sellele asjaolule tuleb üldkoosoleku kutses viidata.
Uue üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse otsustusvõimetuks
osutunud üldkoosoleku toimumisest arvates kümne päeva jooksul, ent
mitte varem kui kahe päeva pärast. Antud teemal on jõustunud ka Riigikohtu lahend.
9. Millised on nõuded üldkoosoleku protokollile?
Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise
aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud
otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel
tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja
ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli
lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe
allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
10. Millal ja kas peab avalikustama üldkoosoleku protokolli?
Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll
olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku proto
kolli või selle osa ärakirja.
11. Kuidas toimub üldkoosoleku otsuste vaidlustamine?
Korteriühistu organi otsuse kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise nõue lahendatakse kohtus hagita menetluses. Korteriühistu organi
otsuse kehtetuks tunnistamise nõude esitamise tähtaeg on 60 päeva otsuse
vastuvõtmisest arvates.
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Õppeaasta lõpp Iisaku Gümnaasiumis

KOOLID
Iisaku Kunstide Kooli
tantsuhuviala
hindeetendus
29. mai kell 17
Iisaku rahvamajas

5. juuni terve päev Suur spordipidu,
Iisaku Gümnaasiumi V olümpiamängud
7. juuni kell 18.00 Direktori ja hoolekogu
esimehe vastuvõtt tublimatele

Iisaku Kunstide Kooli
kontsert-aktus
4. juuni kell 18
Iisaku Gümnaasiumi aulas

11. juuni kell 10.00 Kooliaasta lõpu aktus
18. juuni kell 12.00 Kehalised katsed ja vestlus
korvpallisuunda astuda soovijatele

Mäetaguse Põhikooli
9. klassi lõpuaktus
18. juuni kell 16

22. juuni kell 14.00 9. klassi lõpuaktus
22. juuni kell 18.00 12. klassi lõpuaktus

LASTEAIAD
Tudulinna Kooli
9. klassi lõpuaktus
18. juuni kell 13
Illuka Kooli
9. klassi lõpuaktus
20. juuni kell 16
Iisaku Gümnaasiumi
9. klassi lõpuaktus
22. juuni kell 14
Iisaku Gümnaasiumi
12. klassi lõpuaktus
22. juuni kell 18

Mäetaguse lasteaia
Tõruke lõpupidu
24. mai kell 16
Illuka Kooli lasteaia
lõpupidu
30. mai kell 16.30
Iisaku lasteaia
Kurekell lõpupidu
31. mai kell 16.30
Tudulinna Kooli
lasteaia lõpupidu
31. mai kell 15

Kiika Kiiklasse
09.07
RANNAPUNGERJA

Ruth Linnard
08.07

ALEN VEZIKO VASKNARVA
SVJATA VATRA

8.-14. JUULI 2019

10.07
MUSTVEE

MARKO MATVERE
JA PEEP RAUN

PROGRAMM
Iga päev kell 17-22

Tasuta

ÕPITOAD ja
õhtune KONTSERT

Kohaliku toidu,
toodete ja käsitöö LAAT

PARVEPOISID

12.07
EMAJÕE-SUURSOO

ANTSUD

13.07
MEHIKOORMA

ÕPITOAD:

ine
• Kalatoitude tegem
istamine
• Lodjamudelite valm
• Õngeõpe
• “KALAELU”
Laeva- ja
• Veeohutus
lõbusõidud järvel
• Esmaabi

LIITU FESTIVALIGA
Registreeru
saatelaevastikku

11.07
VARNJA

Uuri
lähemalt

www.peipsifestival.ee
Đ Peipsi järvefestival 2019

LÕÕTSAVÄGILASED

Kiikla küla on tänavu valitud esindama
Ida-Virumaad Kodukandi aasta küla valimisel. Valimised toimuvad üle aasta samal
aastal Eesti külade maapäevaga. Tiitlile kandideerib üks esindusküla igast Eesti maakonnast ja konkursi eesmärk on avaldada
avalikku tunnustust küladele tulemusliku
tegutsemise eest ning teadvustada Eesti
üldsusele maa- ja külaelu olulisust Eesti
Vabariigis.
Juuni lõpus alustab tööd aasta külade
hindamiskomisjon, kes külastab kõiki
kandidaate. Traditsiooniliselt on hindamiskomisjoni tööd juhtinud riigikogu
spiiker. Komisjoni kuuluvad maaeluministeeriumi, rahandusministeeriumi, Maalehe,

Eesti Leaderi liidu ja ka 2017. aasta küla
esindajad.
Kiikla on küla Alutaguse valla põhjaosas. 2018. aasta 1. jaanuari seisuga oli
Kiikla külas 243 elanikku. Küla mainiti
esimest korda 1241. a Taani hindamis
raamatus ning oli tollal kogu piirkonnas
üks väiksemaid. Ehkki Kiikla on juba 778
aastat vana, võib seda pidada siiski nooreks
külaks, sest siin elab palju noori. Kõige suuremaks varaks peamegi tublisid inimesi, kes
siin elavad ja külale oma näo annavad.
2017. aastal salvestasid Kiikla laulu- ja
näiteringi liikmed heliplaadi, mille nimeks
sai “Küla, kus kõlavad muinasjutud”. See
sobib hästi iseloomustama Kiiklat, sest
kohalikud inimesed on valmis koos tegema
muinasjutulisi asju, mis esialgu tunduvad ehk pööraste ettevõtmistena, aga

ellu viiduna julged ja suurepärased. Siin
ei kardeta laval esineda, osaleda rahvus
vahelistes projektides, korraldada omanäolisi külapäevi, kuhu oodatakse osalejaid
kodunt ja kaugemaltki.
Kõik aasta küla tiitlile kandideerivad
külad peavad tegema end tutvustava video.
Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga toimub "Terevisiooni" vahendusel 3.–14. juunini rahva lemmikküla e-hääletus, kus on
võimalik kõigil osaleda.

14.07
RÄPINA

KAUNIMATE
AASTATE
VENNASKOND

Liitu Peipsi Järvefestivali saatelaevastikuga
Kutsume Teid liituma Peipsi järvefestivali
saatelaevastikuga marsruudil Vasknarva
08.07 – Rannapungerja 09.07 – Mustvee
10.07 – Varnja 11.07 – Emajõe-Suursoo
12.07 – Mehikoorma 13.07 – Räpina 14.07.
Kõigis sadamates tasuta programm
iga päev kell 17-22 (kontserdid, toidu- ja
käsitöölaat, õpitoad).
Saatelaevastikuga kulgemisel on Teil
võimalik müüa kohti laeval, pakkuda sadamates külastajatele laeva- ja lõbusõite, osaleda sobivusel laadal, programmis jms.
Registreerimine saatelaevastikku (kuni
01.07) aadressil: www.peipsifestival.ee/
saatelaevastik. Kõigi eelregistreerunud

ja vähemalt kolmel päeval saatelaevastikuga kaasa liikunud veesõidukite vahel
loositakse festivali lõpus 3x50 eur Alexela
kütusekaarti!
Kohtume festivalil!
PEIPSI JÄRVEFESTIVALI LAAT
Kutsume Peipsi järvega piirnevate oma
valitsuste (Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre,
Tartu, Luunja, Kastre, Räpina, Setomaa)
ettevõtjaid, käsitöölisi, tootjaid ja kohalikke elanikke laadale oma tooteid müüma
ja tutvustama. Laadale on oodatud erinevad Peipsimaal valmistatud tooted (toit,
käsitöö, keraamika, korvid, joogid jne).

Kõig i l huv i li stel palume anda
endast märku järgneval vormil, hiljemalt 15.06.2019 https://forms.gle/
NcBEH5orMzqE5EyB7
Laadal on kohustuslik kohal olla kell
16.00 - 22.00. Kell 16.00 jagatakse kätte
asukohad. Kell 17.00 – 22.00 toimub
aktiivne müügitegevus
Lisainfo: Kadi Ploom
MTÜ Peipsimaa Turism
Tel: +372 5696 4686
e-mail: ploom.kadi@gmail.com
www.visitpeipsi.com
www.peipsifestival.ee
FB: Peipsimaa & Peipsimaa Tourism

26.-30. juunini toimub kuuendat korda
Peipsimaa orelifestival
Festivali avakontserdi annab Peipsi järve
põhjapoolsemas otsas väikeses Illuka kirikus 26. juunil kell 19 Rootsi Västeråsi piiskopkonna muusikanõunik ja kontsertorganist Kira Lankinen, kes saabub festivalile
jalgrattaga. Tema teekonda saab jälgida
Peipsimaa orelifestivali FB-lehel nagu ka
kogu festivali kontsertide infot.
27. juunil toimuvad festivalikontserdid
Tartu Pauluse kirikus ja Räpina kirikus
algusega kell 19.
Tartus, kuhu on ehitatud 2015. aastal
suur ja uhke sümfooniline orel, esinevad
soome juurtega organist Sanna Räsänen,
kes töötab kirikumuusikuna Taani Aeroe
saarel ja Stockholmis tegutsev rootsi oboemängija Martin von Bahr.

Samal päeval, 27. juunil paneb Räpina
kirikus August Terkmanni kaunikõlalise
oreli helisema Tallinna Toomkiriku organist Kadri Ploompuu, kes on teinud pikka
aega koostööd Eesti ühe tunnustatuima
flöödimängija Oksana Sinkovaga.
28. juunil helisevad orelid Tormas
ja Mustvees. Tormasse sõidavad musitseerima Sanna Räsänen ja oboemängija
Martin von Bahr ja Mustvees saab kuulda
varemgi Peipsimaa orelifestivalil esinenud
särtsakat oreliduot Soomest. Irina Lampén
ja Jaana Jokimies on mõlemad Kotkas
tegutsevad organistid ja tänavu tähistavad nad oma duo 20. tegutsemisaastat.
Oreliduot saab kuulda ka Iisaku kirikus
29. juunil.

29. juunil esineb Kodavere kirikus festivali
korraldaja, organist Elke Unt, kes festvali teise
kontserdi annab Lohusuu kirikus 30. juunil.
Kuigi Peipsimaal ei ole suurmaid linnu,
on siinsed kirikud ühed olulisemad kultuuripärandid. Samuti on ka orelid unikaalsed ja neid on hästi hoitud. Suvesoe annab
võimaluse neisse orelitesse tuul puhuda ja
nad kaunilt helisema panna.
Orelifestivali kontserdid on kuulajatele tasuta, võimalus on muusikaelamuse
eest teha tänuannetus kohalikele kirikutele
nende orelite korrashoiu heaks.
Festivali toetavad kohalikud omavalitused
ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital
ning maakondlikud ekspertgrupid. Festivali
korraldab Hugo Lepnurme Muusikaühing.
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Anne Nurgamaa sai hõbedase
tammelehe kandjaks

FOTOL vasakult Karin Poola, Aiki Jõgeva, Ester Valdvee, keskkonnaminister Rene Kokk,
Anne Nurgamaa, Marju Kõivupuu, Uudo Timm. Foto Viktor Burkivski

Alati väsimatu Anne Nurgamaa veab mitut
vankrit mööda Alutaguse kandi kultuurilooja looduseradu. Enamasti kulgevad need teed
kõrvuti, mõnikord ka ristuvad, aga tühjad
ei ole vankrid neil rännakutel kunagi. Eesti
Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonna
juht, Iisaku Muuseumi pedagoog, giid ja toimetiste koostaja, kodu-uurija, Iisaku kandi
kultuuriloo jäädvustaja, pärandkultuuri kaardistaja, raamatute koostaja, Alutaguse valla
keskkonnakomisjoni liige, Eesti noorima rahvuspargi sünni eestvedaja ja taganttõukaja,

põline Iisaku kihelkonna elanik. Igaüks meist,
kes me Annega ühel või teisel teeotsal kohtume, võib siia loetellu midagi lisada.
12. mail algas looduskaitsekuu teemapealkirjaga „Igaühe loodushoid“, mille avamisel kuulutati välja tänavune Eerik Kumari
looduskaitsepreemia ja kuue looduskaitsemärgi saajad. Eerik Kumari preemia pälvis
teadlane Marju Kõivupuu. Seda annab välja
keskkonnaministeerium alates 1989. aastast
eesti ornitoloogi ja looduskaitsetegelase
Eerik Kumari auks.

Looduskaitsemärkidega tõstetakse esile
teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste
levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui
ka rahvusvahelisel tasandil. Hõbedast looduskaitsemärk kujutab tammelehe kontuuri.
Teiste seas pälvis looduskaitsemärgi Anne
Nurgamaa. Esile tõsteti tema väljapaistvat
rolli Alutaguse Rahvuspargi loomisel.
Õnnitleme ja soovime Annele kergeid
rattaid ja siledaid teid nende suurte vankrite
vedamisel!

Puhatu Seltsi tegemised
Liset ja Karel
18. aprillil toimus Kuremäe raamatukogus lihavõtteteemaline meisterduspäev. Üllatuskülaliseks oli
meil jänes, kelle tööks oli lõbustada väiksemaid
lapsi. Lisaks rääkis jänes lihavõtete kommetest ja
kuidas lihavõtted alguse said. Meisterdati munapesasid, tibusid, kaarte ja värviti kunstmune.
See päev oli igati tore ja põnev ning tegevusterohke. Suured tänud Ingridile!
30. aprillil lendasid Puhatu külaplatsil ringi nõiad.
Pidasime volbrit. Inimesed said panna ennast
proovile erinevates mängudes. Loomulikult ei
jäänud peolt ära ka lõke. Kahjuks saime teha

ainult väikese lõkke. Lõkke peal grillisime vahukomme ja vorsti.
Vaatamata jahedale ilmale oli kohal mõnus
seltskond inimesi, kellest osad oli maskeerunud
nõidadeks.
4. mail toimusid külas talgud. ,,Teeme ära" talgupäeva raames said tehtud paljud tööd: riisutud
lehed, pandud tagasi meie värviline pink, paigaldatud uus postkast ning tehtud õueraamatukogu.
Kui teil on üleliigseid raamatuid/ajakirju, siis
tooge need Puhatu õueraamatukokku (õueraamatukogu asub katusealuse all).
Ja muidugi suured tänud kõikidele inimestele,
kes said tulla meie üritustele kohale!

2. juuni
ümber Kuremäe kloostri jooks
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НА ЗАСЕДАНИИ АЛУТАГУЗЕСКОГО
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
25 АПРЕЛЯ РЕШЕНО:
Лиа Теэвяли
помощник волостного секретаря

• установить порядок управления имуществом Алутагузеской
волости. Это один из самых важных рабочих документов в
вопросах использования и распоряжения волостным имуществом. Ныне действующий порядок был установлен 28 марта
2018 года постановлением №38 Алутагузеского волостного
собрания. Упомянутый порядок в течение года являлся основанием для совершения действий и сделок с волостным имуществом. Порядок приходилось дополнять, вносить исправления и устранять в нем узкие места. Из-за большого числа
изменений Порядок управления волостным имуществом
решено установить в новой редакции.
• дополнить постановление №77 «Правила обращения с
отходами в Алутагузеской волости», принятое Алутагузеским волостным собранием 25 октября 2018 года, согласно
которому изменение размеров оплаты услуг по организованной вывозке отходов производится распоряжением волостного управления.
• Делегировать Алутагузескому волостному управлению
выполнение задач, установленных местному органу самоуправления пунктами 2-8 абзаца 1 и 10-14 абзаца 2 § 13
Закона об общественном транспорте, и предоставить право
волостному управлению в рамках его полномочий при необходимости регулировать внедрение Закона об общественном
транспорте.
• Принять детальную планировку недвижимости “Silla tee 38”
в деревне Ремнику и признать ее пригодной для публикации.
Планировка отвечает законодательным актам и составлена в
соответствии с целями пространственного развития волости.
Алутагузескому волостному управлению поставлена задача
подготовить публичную презентацию недвижимости “Silla
tee 38.”
• произвести в порядке принятия решения отчуждение в
пользу арендатора 2-комнатную квартиру в деревне Куремяэ
по адерсу Kuremäe 2-1 (площадь жилого помещения 39,3 m²,
печное отопление) по цене 3144 евро (80 €/m²). Расходы,
связанные с нотариальным оформлением заключения договора купли-продажи, несет покупатель.
• произвести в порядке принятия решения отчуждение в
пользу владельца кадастровую единицу “Künka tn 2a” (площадь 777 m², для жилищного строительства), принадлежащую Алутагузескому волостному управлению и находящуюся в поселке Ийзаку по адресу Tartu mnt 47. Стоимость
отчуждаемой недвижимости 777 евро (1 €/m²). Расходы, связанные с нотариальным оформлением заключения договоров
купли-продажи и вещного права, несет покупатель.
• Приобрести на баланс Алутагузеской волости две недвижимости, находящиеся в поселке Ийзаку Алутагузеской волости: застроенная недвижимость «Tartu mnt 34» (площадь
371 m², на 100% доходная земля), по цене 20 000 евро; застроенная недвижимость по адресу Tartu mnt 38 (площадь 1958
m2, на 100% под охраной государства) по цене 25 000 евро
при условии, что до заключения договора купли-продажи
ипотека будет погашена. Расходы, связанные с нотариальным
оформлением заключения договора купли-продажи, несет
Алутагузеская волость. Покупка двух недвижимостей позволит развитию центра поселка Ийзаку и после необходимых
действий, проектирования и строительства сосредоточить
в названных зданиях предоставление важных бытовых услуг
(парикмахерская, центр семейных врачей, социальные услуги,
лечение зубов и т.п.), а также возможность переместить туда
как служебные помещения Алутагузеского волостного управления, так и рабочие помещения волостного собрания.
• организовать публичную презентацию проекта решения
о внесении изменений в договор об объединении Алайыэской, Ийзакуской, Мяэтагузеской и Тудулиннаской волостей
и соответствующей пояснительной записки в период с 26
апреля по 17 мая 2019 года в здании Алутагузеского волостного управления, в пунктах обслуживания Иллука, Мяэтагузе, и Тудулинна, а также на веб-странице волости.
• Сформировать на административной территории Алутагузеской волости три избирательных участка по выборам в
Европарламент 26 мая 2019 года, назначить председателей,
членов и замещающих членов комиссий.
• Изменить пункт 1 решения № 68 «Назначение оператора
водоснабжения и установление зоны действия», принятое
Алутагузеским волостным собранием 28 марта 2018 года,
добавив в перечень пункта 1 (зона деятельности) северный регион деревни Куремяэ. Теперь пункт 1 читается так:
„Назначить с 1 апреля 2018 года оператором водоснабжения “Alutaguse Haldus OÜ” (регистрационный код 11001422,
местонахождение Kooli tn 7, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald,
Ida-Virumaa) и установить зоной его деятельности деревни
Иллука, Эдивере, Охаквере, Онгассааре, Вазавере и северный
регион деревни Куремяэ.“

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ ДОГОВОРА
об объединении Алайыэской, Ийзакуской,
Мяэтагузеской и Тудулиннаской волостей
А лутагузеское волостное управление вышло к комиссиям волостного
собрания с предложением о внесении
изменений в договор об объединении
Алайыэской, Ийзакуской, Мяэтагузеской и Тудулиннаской волостей (в своем
акте от 7 ноября 2018 года ревизионная
комиссия волостного собрания обратилась к волостному управлению с предложением дополнить и внести изменения в договор). Волостное управление
выявило проблемы, решение которых в
данный момент осложнено: согласованный принцип использования финансов
за ресурсы добычи полезных ископаемых; внесение инвестиций в соответствии с договором об объединении.
Договор в нынешнем виде также
является препятствием для унификации цен за оказание услуг водоснабжения и канализации (согласно договору
компенсация платы за воду продолжится на прежних основаниях) и преобразованию школьной сети.
Алутагузеское волостное собрание
на заседании 28 марта 2019 года обсудило вопрос изменения договора об
объединении. Протокольным решением волостного собрания решено
приступить к внесению изменений в
договор об объединении Алайыэской,
Ийзакуской, Мяэтагузеской и Тудулиннаской волостей. С этой целью создана
рабочая группа в следующем составе:
волостной старейшина, председатель
волостного собрания, помощники
волостного старейшины, председатели
комиссий волостного собрания. К делопроизводству можно привлекать руководителей и специалистов соответствующей сферы. Рабочей группе поручено
подготовить изменения в пунктах 6.14,
7.1.1., 7.4.2., 8.2., 8.4. Договора, а также
при необходимости и в других пунктах.
Рабочая группа на своем заседании 4
апреля 2019 года обсудила эту тему. В
каждом отдельном случае необходимо
взвешивать, нужны ли изменения, и
если да, то насколько это обосновано.
Изменение пунктов Договора, как и
оставление их без изменения должно
быть обосновано.
ИЗМЕНЕНИЯ ПУНКТОВ
ДОГОВОРА ОБЪЕДИНЕНИИ
Пункт 6.14. гласит: «Устанавливается
такой принцип: из налогов на ресурсы,
поступающих на территории участников Договора, на которых производится
добыча полезных ископаемых или там,
где производится их обработка, 50%
перечисляется в соответствии с территорией на смягчение конкретного воздействия и улучшения среды обитания,
а 50% - перечисляется на общее развитие самоуправления».
Предложение: пункт 6.14 признать
недействительным.
Обоснование: Этот пункт невозможно применить, поскольку постоянные расходы подведомственных
волости учреждений очень высоки.
Большая часть налогов на ресурсы уходит на покрытие постоянных расходов
(в тексте — на общее развитие) и 50%
из поступающих налогов направлять на
улучшение среды обитания и экологическую среду не представляется возможным. Велики также расходы на культуру
и сферу образования (см. Таблицу 1, стр
2).

Согласованный принцип использования налогов за ресурсы в 2018 году не был
применен (В разработке бюджета 2018
года приняли участие все объединившиеся волости, представившие свои предложения). На период 2019 года применение
этого принципа также не планировалось.
В случае применения названного выше
принципа территории волости, где не производится добыча, оказываются в несправедливом положении, что проявляется в
вопросе внесения инвестиций.
В дальнейшем при разработке бюджета и бюджетной стратегии следует
учитывать средства ликвидации последствия воздействия на окружающую среду
и направлять их на смягчение конкретного воздействия, что в свою очередь возможно лишь при уменьшении имеющихся
постоянных расходов.
Пункт 7.1.1. гласит: «Обеспечивается
предоставление качественного и конкурентоспособного начального и основного образования в нынешних местах
учреждений»
Предложение: Обеспечить предоставление качественного и конкурентоспособного начального и основного
образования на административной территории Алутагузеской волости.
Обоснование изменения: Одним из
главных обязательств местного самоуправления, вытекающего из Закона,
является обеспечение на свой административной территории развития учебных учреждений и последовательной
доступности получения качественного
образования в равной степени для всех
детей-учащихся. В связи с этим местное самоуправление должно содержать
необходимое число учебных заведений.
При этом на местные самоуправления
возложены и различные другие обязанности по созданию возможностей
обязательного основного и добровольного среднего образования. Согласно
абзацу 1 §10 Закона об основной школе
и гимназии волость или город обязаны
обеспечить лицу школьного возраста,
проживающему на административной
территории данной волости или города,
возможность полу чения основного
образования. Одной из базовых основ
успешного образования является качественное обучение, которое способны
обеспечить обученные и квалифицированные учителя. Привлечение опорных специалистов в сельские школы
затруднено. В абзаце 1 §7 того же закона
говорится, что при содержании школы
следует обеспечивать наличие квалифицированных кадров, безопасности,
охраны здоровья, наличие соответствующей учебной среды, отвечающей требованиям учебной программы, создание возможностей поддержки развития
учащихся. Обеспечение сказанного
выше в современных местах и условиях
весьма затруднительно, когда число
учащихся сократилось и не проглядывает тенденция их роста (в 2018 году
родилось 30 детей), когда отсутствует
соответствующий требованиям педагогичесий ресурс и опорные специалисты.
Пункт 7.4.2. гласит: «Компенсации
цены водоснабжения продолжится на
прежних основаниях.»
Пр е д л оже н ие: Пр од ол ж и т с я
частична я компенсаци я п латы за

водоснабжение, обеспечивая потребителям равную цену.
Обоснование изменения: Для потребителей на территории Алутагузеской
волости действуют разные цены на воду.
Цель — унифицировать цены на территории волости и установить единую
цену для всех потребителей. В настоящее
время дотации оператору водоснабжения
выплачиваются из волостного бюджета
из средств, поступающих туда за потребление воды при сланцедобыче. Таблица
2, стр 2 приведены ныне действующие
цены.
Пункт 8.2. гласит: «инвестиции вносятся исходя из положения, приведенного
в приложении 3 к Договору, следуя принципу равномерного развития волости,
учитывая программы развития и бюджетные стратегии объединившихся самоуправлений, доселе внесенные инвестиции и принятые обязательства и приняв
за основу экономические возможности.»
Предложение: инвестиции вносятся
исходя из положения, приведенного в
приложении 3 к Договору, следуя принципу равномерного развития волости и
с учетом программы развития и бюджетной стратегии волости.
Обоснование изменения: внести
ясность в изложение пункта, взяв за
основу действующую программу развития и бюджетную стратегию Алутагузеской волости.
Пункт 8.4. гласит: «Будут развиваться
стратегические объекты, имеющие приграничное значение, в т.ч. береговой променад Каукси, спорткомплекс и стадион
в Ийзаку, усадебный комплекс и зона
отдыха Мяэтагузе, центр деревни Пагари,
пристани в Васкнарве и Алайыэ, мол и
зона отдыха в Раннапунгерья.»
Предложено изменить: пункт 8.4.
признать недействительным
Обоснование изменения: финансирование стратегических объектов согласовано в программе развития и бюджетной
стратегии волости
Приложение 3 к Договору: Программу инвестиций в Договоре в утвержденном виде практически невозможно
выполнить и это отчасти ограничивает
возможности реализации других направлений развития волости, также изменилась часть обстоятельств, осуществление
проектов зависит от получения сумм поддержки, поэтому в планы инвестиционных объектов необходимо внести коррективы, в т.ч. и в график проведения работ.
Предложение об изменении продиктовано программой развития всей волости.
Приложение 3 к Договору («Программа приоритетных инвестиций
2017-2020 годов») изменяется с учетом
следования принципу равномерного
развития волости и исходя из реальных
потребностей следующим образом: годы
реализации инвестиционных объектов
приближены к реальности; уточнены
предполагаемые итоговые суммы инвестиционных объектов; относительно
некоторых инвестиций увеличена доля
самофинансирования, поскольку отсутствует проектная поддержка; некоторые
инвестиционные объекты выводятся из
плана.
Смотри приложение 3 в новой редакции на странице 2.
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Комментарий Алутагузеского волостного
старейшины Тауно ВЫХМАРА:
Разговор о необходимости внесения изменений в Договор об объединении начался
еще до начала составления бюджета 2019
года. Есть некоторые сферы, где договор
в его первоначальном виде не работает,
у этого своя история. Документ составлен перед добровольным объединением
по принципу записать туда как можно
больше пожеланий, чтобы как можно
больше людей было бы за этот договор.
Тогда не анализировали, насколько это
реалистично.
Поскольку мы единая волость, то я
предполагаю, что и качество услуг и все
цены на местах надо сделать едиными для
всех людей. Нельзя позволять неравенство
в отношении того или иного региона. Возьмем пример с водой: в одном конце волости цена 0,42/м3, в другом — 1,56/м3 (!). В
договоре же черным по белому написано,
что дотации будут производиться на прежних основаниях. Если тот или иной пункт
оставить в договоре без изменений, то мы
бы эти четыре года ничего не смогли бы
предпринять. Услуги должны быть одинаковыми по всей волости.

Вторая тема, которая возникла уже
год назад, сеть системы образования на
примере Тудулинна. Детей там мало, прибывающих детей еще меньше. И возникает
вопрос: а разумно ли школу содержать
там, где число учащихся уменьшается, а
расходы растут? Здесь препятствием стал
опять один из пунктов договора, который
оставляет содержание школ на имеющихся
местах. В таких условиях невозможно принимать какие-либо решения, касающиеся
перемен в системе школьного образования. Теперь, год спустя, волостное собрание приняло-таки решение о закрытии
школы в Тудулинна, поскольку в противном
случае мы не сможем обеспечить тот уровень образования, которого требует закон.
Опять возникло противоречие с договором. Поэтому разумней изменить текст
договора и вместо «на имеющихся местах»
записать, что «обеспечивается качественное и конкурентоспособное начальное и
основное образование на административной территории Алутагузеской волости».
Такое изложение позволяет более гибкий
подход к делу.

Еще одно изначально заложенное противоречие: в Договоре нет ни слова об
Иллука. Эта волость не присоединилась
добровольно, а в принудительном порядке.
В таблице инвестиций, т.е в приложении 3 к
Договору нет ни одного объекта из Иллукаской волости, поскольку ее представители
не были за столом подписания Договора. В
то же время Алутагузеская волость делает
сегодня туда крупномасштабные инвестиции. Так что перечь инвестиционных
объектов в Договоре волостное собрание
посчитало недействительным. У волости
есть программа развития и бюджетная
стратегия, которая учитывает все регионы
волости и этими документами мы и руководствуемся в своей работе.
Договор об объединении действителен еще два года. Неразумно тратить
оставшиеся два года, жестко придерживаясь устаревших пунктов. Все сферы
жизнедеятельности развиваются, экономическая ситуация меняется, сама жизнь
вынуждает принимать новые решения.
Когда мы составляли бюджет и бюджетную стратегию, то никто не задумывался
над тем, откуда и сколько поступило денег.
Ресурсы направляли туда, где это казалось
разумным, в противном случае не был бы
приведен в порядок клуб в Тудулинна, не
были бы построены дорожки облегченного
движения в Иллука. Следование принципу
платы за ресурсы привело бы к неравенству, а нынешний бюджет исходит из равнозначного развития волости.

ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
Алутагузеское волостное собрание приняло
детальную планировку недвижимости «Silla
tee 38» в деревне Ремнику. Площадь планируемого участка около 0,4 гa и она охватывает
недвижимость «Silla tee 38» (12201:002:0435).
Планировкой вносится предложение изменить существующее целевое назначение
земельного участка, превратив его на 100%
в территорию для жилищной застройки и

назначить право ведения строительства
жилья и подсобных строений. Реализацией
права ведения строительства детальная
планировка участка «Silla tee 38» предлагает
сократить прилегающий к Чудскому озеру
пояс запрета на строительство до 43 метров.
Детальной планировкой предлагается внести изменения в действующий генеральный
план, в части сокращения пояса запрета на

строительство на Чудском озере и целеиспользования земли, превратив ее из зоны
отдыха и рекреации для жилищного строительства. Публичная презентация пройдет с
13.05 по 11.06.2019 года в пункте обслуживания Алайыэ (Valla tn8, Alajõe küla). С материалами планировки можно ознакомиться
на странице: http://www.alutagusevald.ee/
avalikud-valjapanekud.

АУКЦИОН С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ ПЕРЕГОВОРАМИ
Алутагузеское волостное управление
объявляет конкурс предложений с предварительными переговорами на предмет
отчуждения недвижимостей «Pikk tn 29” и
„Pargi tn 2” в поселке Тудулинна и ожидает
ценовых предложений вместе с эскизом
идеи и документами, требуемыми в дополнительных условиях к 12.00 10 июня 2019
года. Документацию в закрытом конверте
с пометкой «Eelläbirääkimistega pakkumine
20.05, mitte avada enne 15.00» («Предложение
с предварительными переговорами 20.05, не
вскрывать до 15.00») следует представить в
Алутагузеское волостное управление (Iisaku
alevik, Tartu mnt 56), или в пункт обслуживания Мяэтагузе (Mäetaguse alevik, Pargi tn 5).
Конверты вскрываются в 15.00 10 июня 2019
года в пункте обслуживания Мяэтагузе.
По конкурсу предложений с предварительными переговорами отчуждаются следующие
застроенные недвижимости:

1. Pikk tn 29 – застроенная кадастровая
единица 81501:005:0267, участок для общественных строений, площадь 5767 m², по
данным строительного регистра на территории недвижимости здание с кодом EHR
102018359, площадь строения 340 m², к которому пристроена аккумуляторная с кодом
EHR 102018783, площадь строения 35 m², и
дизельная с кодом EHR 102018784, площадь
строения 42 m², стартовая цена - 5000,0 евро;
2. Pargi tn 2 - застроенная кадастровая единица 81501:005:0236 участок для общественных строений, площадь 2538 m², по данным
строительного регистра на территории
недвижимости находятся связанные между
собой административное здание с кодом
EHR 102018628, площадь строения 226 m²,
и котельная с кодом EHR 102018629, площадь
строения 113 m², стартовая цена - 10 000,0
евро.

Плата за участие на объект - 50 евро, залог за
Pikk tn 29 составляет 500 евро, а за Pargi tn 2
- 1000,0 евро внести на расчетный счет Алутагузеского волостного управления - Swedbank
EE882200221068420618 (Swedbank) не позже
09.06.2019.
Участник наряду с ценой должен представить:
1. проект идеи использования недвижимости
и имеющихся на ней зданий;
2. эскиз использования и реновации здания;
3. справку о наличии необходимых финансов.
4. обязательство проведения реновации в
течение 3 лет с момента заключения нотариально заверенного договора обязательственного права.
С участником, чьи предложения отвечают
требованиям, волостное управление приступит к переговорам.

Вопросы и дополнительная информация по телефону 5340 9362 (Олег Кузнецов) или по адресу э-почты oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

НА ЯЗЫКЕ ЛЮДЕЙ

Николай ПАВЛЕНКО,

журналист и переводчик, краевед,
этнограф-любитель
Предлагаю вам, дорогие читатели, небольшую задачку. Попробуйте сказать на
обычным человеческом языке следующее,
изложенное в канцелярском стиле - «Оператор по санитарно-гигиенической обработке помещений», «Дуалистический
характер высказывания субъекта, потерявшего социальную активность», или «Преимущество юридического соглашения
над денежными средствами»? «Какая-то
тарабарщина, сказанная псевдонаучным
языком» - скажете вы, и будете абсолютно
правы. В первом случае нормальные люди
этого «оператора» называют уборщицей,
во втором — поговорка «Бабушка надвое сказала», в третьем - «Уговор дороже
денег».
Давно замечено, что чем слабее человек владеет предметом, тем чаще он прибегает к иностранным словам, к псевдонаучному языку. Это когда хочется показать
себя очень умным, имея при этом очень
смутное представление о том, о чем говорит. Есть, конечно, сферы деятельности,
та же юриспруденция, где без этого мудреного языка не обойтись, ибо нужна точность в малейших деталях. Однако такая
детализация оправдана только в общении
специалистов данного дела. Если у вас
потух в доме свет, то какое вам, по большому счету, дело до того, что произошло
на линии или на подстанции, или где-то
там еще. «Через 2 часа электроснабжение
будет восстановлено» - мне, рядовому
потребителю, этого достаточно. Так, к
примеру, мне показался достаточным комментарий волостного старейшины Тауно
Выхмара относительно необходимости
внести изменения в Договор об объединении волостей в единую Алутагузескую
волость.
Деятельность сотрудников волостного
управления, если относиться к ней со всей
ответственностью, на много сложней,
чем может показаться на первый взгляд.
Однако даже понимая это, все же хочется
призвать чиновников почаще разговаривать с людьми о своей деятельности на
понятном для них языке, а не только для
узкого круга специалистов. Да и в конце
концов в силу небольшой площади печатного издания не получится поместить все
служебные инструкции. И комментарий,
высказанный в двух-трех предложениях
на человеческом языке, принесет людям
пользы больше, чем сотни инструкций.

9

10

MAI 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

09.07
РАННАПУНГЕРЪЯ

08.07
ВАСЬКНАРВА

ALEN VEZIKO
SVJATA VATRA

8.-14. ИЮЛЯ 2019

10.07
МУСТВЕЭ

MARKO MATVERE
JA PEEP RAUN

11.07
ВАРНЬЯ

ПРОГРАММА
Каждый день c 17-22

PARVEPOISID

Бесплатно
МАСТЕР-К ЛАССЫ
РТ
и вечерный КОНЦЕ

12.07
ЭМАЙЫЕ-СУУРСОО

ANTSUD

Местная еда, продукты и
ремесленная ЯРМАРКА

13.07
МЕХИКООРМА

МАСТЕР-К ЛАССЫ:

бных блюд
• Приготовлениe ры
елей ладьи
• Изготовление мод
помощи
• Оказаниe первой
де
• Безопасность на во
• Рыбная ловля
Поездки на
• «Жизнь рыб»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ФЕСТИВАЛЮ
Зарегистрируюся
на корабли
сопровождения

LÕÕTSAVÄGILASED

корабле по
Чудскому озеру!

Узнай е
подробне

14.07
РЯПИНА

KAUNIMATE
AASTATE
VENNASKOND

www.peipsifestival.ee
Đ Peipsi järvefestival 2019

Присоединяйся к эскортфлоту Фестиваля
Чудского озера!
Приглашаем тебя в состав эскорт-флота Фестиваля
Чудского озера, идущего по следующему графику и
маршруту: Васкнарва 08.07 — Раннапунгерья 09.07
— Муствеэ 10.07 — Варнья 11.07 Эмайыэ-Суурсоо
12.07 -Мехикоорма 13.07 - Ряпина 14.07.
На всех пристанях ежедневно бесплатная программа (концерты, ярмарки рукоделия и питания)
с 17 до 22.00.
Следуя по маршруту эскорт-флота вы можете
продавать места на своем судне, предлагать гостям
на пристани увеселительные поездки, участвовать
в ярмарках, программах и т. д.
Регистрация (до 1 июля) по адресу www.
peipsifestival.ee/saatelaevastik
Среди всех предварительно зарегистрировавшихся водных средств передвижения и участвовавших как минимум в течение трех дней в составе
эскорт-флота, на закрытии фестиваля разыгрываются три заправочных карточки по 50 евро для
заправки топливом на «Alexela».
До встречи на фестивале!

Ярмарка Фестиваля
Чудского озера
Приглашаем предпринимателей, мастеров рукоделия, производственников и жителей из прилегающих
к Чудскому озеру местных самоуправлений - Алтагузе, Муствеэ, Пейпсиээре, Тарту, Луунья, Кастре,
Ряпина, Сетомаа - продавать и знакомить со своей
продукцией. Ожидается поступление самых различных изделий из Причудья — пища, рукоделие,
керамика, корзины, напитки и т.д.
Всех заинтересованных просим дать о себе знать
в следующей форме и не позже 15 июня 2019 года
- https://forms.gle/NcBEH5orMzqE5EyB7
На ярмарке обязательное присутствие на месте
с 16 до 22.00.
В 16.00 распределяются места на ярмарке
17 — 22 .00 идет активная торговля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Кади Плоом
MTÜ Peipsimaa Turism
Tel: +372 5696 4686
E-mail: ploom.kadi@gmail.com
www.visitpeipsi.com
www.peipsifestival.ee
FB: Peipsimaa & Peipsimaa Tourism

ЭСТОНИЯ — ЛАТВИЯ: ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА «ACT LOCAL»
Пирет АНВЕЛЬТ,
руководитель проекта
Алутагузеская волость участвует в
новом проекте сотрудничества «Act
Local» вместе с «MTÜ Setomaa Liit»
и волостями Апе и Энгуре (Латвия).
Участие в проекте обусловлено
тем, что на окраине соседних уездов живут люди, которые находятся
далеко от городских центров, и в
вопросе поиска работы и получения
услуг находятся в более слабой позиции, чем люди, живущие в центрах.
Это преимущественно люди, которые
связаны семейными обстоятельствами

и которых отделяют большие расстояния от центра. Во многих поселениях
однако местный люд готов улучшить
среду своего обитания, поэтому проект ставит целью создать лучшие условия для допуска жителей к местным
рынкам труда и создать новые возможности трудоустройства для жителей Сетомаа, Алутагузе, волостей Апе
и Энгуре. Партнеры инициируют и
поддерживают сотрудничество местных жителей в их стремлении объединить свои усилия в деле создания
новых рабочих мест. Одним из вариантов решения местных проблем могло
бы быть формирование необходимых

общинных услуг, таких как уход на
дому для пожилых людей, работа с
молодежью, организация досуга детей
и молодежи, культурные мероприятия
и т. д.
Проектом посталена цель сформировать пункты оказания общественных услуг в 17 сельских регионах (4 - в
Апе, 3 - в Энгуре, 5 - в Сетомаа и 5 в
Алутагузе). На первых порах партнеры
оценивают потенциал и ресурсы 17
сельских центров, затем наполняют
содержанием программы действия,
определяют целевые группы, разрабатывают финансовые планы, инвестиционные возможности, модели

сотрудничества с местными самоуправлениями и т. д. Затем партнеры
разрабатывают учебную программу
сельских общин, которая отвечает
нуждам их деятельности. Учебная
программа включает в себя 26 теоретических и 16 практических учебных
дня. Проводятся два учебных выезда
в другие регионы Эстонии и Латвии,
чтобы изучить положительный опыт
в деле организации общинных услуг.
В ходе учебных поездок проводятся
также и общие семинары.
Для общин, которые готовы приступить к оказанию услуг уже в ходе
реализации проекта, партнеры смогут

приобрести небольшие установки,
необходимые в начале оказания услуг.
Опытные эксперты оказывают сельским общинам поддержку при планировании услуг и их реализации.
Мероприятия проекта проводятся
в жизнь в период с 1 мая 2019 года по
31 января 2021 года.
Реализацию проекта «Act Local» поддерживает программа «INTERREG»
2014-2020 для центральной Балтии.
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Detailplaneering

ALUTAGUSE
SPORDIKALENDER
alutagusesport.ee
• 01.06.2019
5. Alutaguse Rattamaraton
Eesti Meistrivõistlused
rattamaratonis Pannjärvel
• 02.06.2019

Liikudes läbi Alutaguse
ümber Kuremäe kloostri jooks

• 02.06.2019

3×3 Mäetaguse Quest 2019
Tänavakorvpall Mäetagusel

• 05.06.2019

DiscSport.ee Ida-Viru discgolfi
nädalamäng 2019 IX etapp
Mäetagusel

• 06.06.2019

RSK Jõhvikas – Orienteerumisneljapäevakud Mäetagusel

• 12.06.2019

Ida-Virumaa maastikurattaõhtud
2. etapp Pannjärve
• 16.06.2019

Põleva Kivi rattaõhtu
III etapp Mäetagusel
• 18.06.2019
Ida-Virumaa rullisari 2019
rulluisutamise ja -suusatamise
I etapp Pannjärvel
• 19.06.2019

DiscSport.ee Ida-Viru discgolfi
nädalamäng 2019 XI etapp
Iisakus

Alutaguse Rattaklubi
KUTSUB

Kõikidele rattasõpradele mõeldud

PÕLEVA KIVI
RATTAÕHTUD

16.06.2019 Mäetaguse
terviserajad
28.07.2019 Alutaguse
Suusakeskus
Pannjärve
25.08.2019 Kohtla-Nõmme
suusakeskus
15.09.2019 Kuremäe
külaplats

Foto Margit Kurvits

Tudulinna Hüdroelektrijaama jooks
Timo Juursalu
spordispetsialist
VANUSEKLASSIDE PARIMAD:

11. mail toimus Liikudes läbi Alutaguse sarja II etapp.
See sari sai ellu kutsutud, et propageerida liikumist kui
parimat hea tervise ravimit. Lisaväärtusena tutvustab see
suurt Alutaguse valda meie oma inimestele ja muidugi ka
külalistele. Kõik kuus etappi on üle valla laiali jaotatud ning
sari sisaldab väga eriilmelisi osavõistlusi. Saab joosta asfaldil,
kruusa- ja metsateedel, rannaliivas ja seda nii laugel kui ka
künklikul maastikul.
Seekordne etapp viis osalejad Tudulinna. 7,4 km start
anti Eesti ainukesel katusega sillal – Järuska sillal. Distants
viis üle hüdroelektrijaama tammi läbi Tudulinna asula staadionile. 3,9 km start oli hüdroelektrijaama kõrvalt ja lõpp
samuti Tudulinna staadionil.
Hoolimata vihmasest ilmast oli võistlejaid kokku tulnud
peaaegu 100, täpsemalt 98. Kõige suuremat heameelt tegi
tillujooksu osalejate arv, mis küündis kolmekümneni. Pika
distantsi läbis 24 jooksjat, 7 kõndijat ja kaks ratturit. Lühema
distantsi läbis 31 jooksjat ja kaks kõndijat.

T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16

Anette Ahu
Artjom Shurõgin
Herta Rajas
Joonas Nurgamaa
Annyka Priske
Karel Vähk
Anastassia
Bogatõrjova
Naised Aveli Uustalu
Mehed Dmitri Aristov
N35
Ingrit Ait
M35
Ilja Dzjuba
N45
Mariliis Kurs
M45
Aleksander Toots
N55+ Galina Gladõseva
M55+ Sergey Borisov

Selgusid Mäetaguse
mälumänguturniiri 16. hooaja võitjad
Kärolin Kruut
Alutaguse Huvikeskuse juhataja
Mäetagusel on juba 16. hooaega mängitud mälumängu. Mäetaguse mälumänguturniiri finaal toimus
traditsiooniliselt neljapäeva õhtul, 18. aprillil Mäetaguse rahvamajas. Hooaja üldvõidu saavutas Kaare
võistkond, teisele kohale üldarvestuses tuli Kiikla
rahvamaja ning auväärse kolmanda koha saavutas
võistkond SMS. Aitäh kõigile meeskondadele, kes
16. hooajal mängumänguturniirist osa võtsid ning
tugevat konkurentsi pakkusid. Täname meeskondi
Metsküla, Kalina külaselts, Kohtla-Järve Spordihuvi
Klubi, Vallavalitsus ja Kuldaju. Hoidke ikka vaim
värske ja kohtumiseni uuel hooajal!

vahendusel), õigusinfot saab küsida telefonitsi
ja veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s
ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005.
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Remniku
küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see
hõlmab Silla tee 38 kinnistut (12201:002:0435).
Planeeringuga tehakse ettepanek muuta olemasoleva krundi maakasutuse sihtotstarvet 100%
elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus
elamu ja abihoone ehitamiseks. Ehitusõiguse realiseerimiseks tehakse detailplaneeringuga ettepanek Silla tee 38 maaüksuse ulatuses Peipsi järve
ehituskeeluvööndi vähendamiseks 43 meetrini.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva
üldplaneeringu muutmiseks Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamise ja maakasutuse osas
– puhke- ja virgestusmaast elamumaaks. Avalik
väljapanek toimub 13.05-11.06.2019 Alajõe
teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda www. alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Teated
Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Tudulinna
alevikus Pikk tn 29 ja Pargi tn 2 kinnistute võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras ja
ootab hinnapakkumisi koos ideekavandi ja lisatingimustes nõutud dokumentidega 10. juuniks 2019
kell 12.00. Dokumendid esitada suletud ümbrikus
Alutaguse Vallavalitsusele aadressil, Iisaku alevik,
Tartu mnt 56 või Mäetaguse teenuskeskusesse
aadressil Mäetaguse alevik, Pargi tn 5, kirjega „Eelläbirääkimistega pakkumine 10.06, mitte avada
enne 15.00“. Ümbrikud avatakse 10.06.2019 kell
15.00 Mäetaguse teenuskeskuses.
Eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandatakse alljärgnevad hoonestatud kinnistud:
1. Pikk tn 29 asuv hoonestatud katastriüksus
81501:005:0267 sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, pindala 5767 m², ehitisregistri andmetel
asuvad kinnistul hoone EHR koodiga 102018359,
ehitise alune pind 340 m², millele on juurde ehitatud akuruum, EHR koodiga 102018783, ehitise
alune pind 35 m² ja diisliruum EHR koodiga
102018784, ehitisealune pind 42 m², alghinnaga
5000 eurot;
2. Pargi tn 2 asuv hoonestatud katastriüksus
81501:005:0236 sihtotstarbega ühiskondlike
ehitiste maa, pindala 2538 m², ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul omavahel ühendatud
administratiivhoone, EHR koodiga 102018628,
ehitise alune pind 226 m² ja katlamaja, EHR koodiga 102018629, ehitise alune pind 113 m², alghinnaga 10 000 eurot.
Osavõtutasu objekti kohta on 50 eurot, tagatisraha
Pikk tn 29 eest 500 eurot ja Pargi tn 2 eest 1000
eurot tasuda Alutaguse Vallavalitsuse arveldus
arvele Swedbank EE882200221068420618 (Swedbank) hiljemalt 09.06.2019.

Võistkond Kaare.

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda)
koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo
(ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise
teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava
puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad
sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda
ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine
igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning
asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad,
tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla Skype
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Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja
veebilehelt: www.epikoda.ee/oigusnoustamine.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste
Koja peaspetsialist, tel: 661 6614, e-posti aadress: tauno.asuja@epikoda.ee

Pakkuja peab lisaks hinnale esitama:
1. ideekavandi kinnistu ning kinnistul asuvate
hoonete kasutamise kohta;
2. hoone kasutamise ja renoveerimise eskiisi;
3. kinnituse vajalike finantsvahendite olemasolu
kohta.
4. kohustuma hoone renoveerima 3 aasta jooksul
notariaalse võlaõiguslepingu sõlmimisest arvates.
Tingimustele vastavate pakkujatega alustab valla
valitsus läbirääkimisi.
Küsimused ja lisainfo telefonil 5340 9362
(Oleg Kuznetsov) või e-posti aadressil
oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab
Justiitsministeerium.
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Kaare
7, Jõhvi) kuu 1. kolmapäev.
HELLAR MURUMAA
ALFRED VÄHK
TIIT SOOTALU
MARE-MALL LUKK
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MAI 2019

ALUTAGUSE VALLA LEHT

MIIA INNELAUR

JUHANES LEPASAAR
TAISSIA PAŠKOVSKAJA
ENNO KASK
HELMA SELLIOV
NINA VOROBIEVA
VILLIO REINSALU
ELLA PÕLDOJA
VÄINO ROOSE
ILMAR LEPASSAAR
LINDA-JUHANNA
KINGUMETS
HILSE-LISETTE PAULBERG
ARVO TOMBERG
HELGA PORRI
VALENTINA
ATRASHKEVICH
LEMBIT UUSTAL
KULNO RAJA
VALDEK ELP
ALLI MALMET
EWALD UTWICH
ANTS LEHTSE
ELVIRA KOROGODOVA
NIKOLAI ROHI
NIKOLAI LUPANOV
VIIVI KOTKAS
VALENTINA PÄRNAMAA
VEERA KOLTŠINA
MAIE REINSALU
TÕNIS TAMM
ANTONINA TŠUMAKOVA
BORISS KORIKOV
TAMARA PETUKHOVA
VALENTINA KULPAS
JADVIGA MÜÜR
VELLO PAHK
NIKOLAI HAUG
HELVI JAKS

TULE TÖÖLE!!!

Iisaku Lasteaed Kurekell
vahva naispere otsib suveks
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ARTSAR AUTO OÜ
» rehvivahetus
» sõidukite hooldus
ja remont
» varuosade müük
» kaubaveo- ja
puksiiriteenused 24/7
» käivitus abi
Tartu mnt 41a, Iisaku
Alutaguse vald
Tel +372 5650 3379
artsarauto@gmail.com

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. info@est-land.ee
Tel 50 45 215, 51 45 215
Vanaemade klubi „Elurõõm“ sõidab
1.- 2. augustil Saaremaale. Muude
põnevate käikude hulgas minnakse
vaatama EMTA lavakunstikooli ja
Kuressare Linnateatri ühistööna valmivat etendust " Liiga palju armastust" Kuressaare Sadamaaidas.
On veel mõned vabad kohad!
Täpsem info telefonil 5683 8929
Asta Talviste
ALUTAGUSE VALLA LEHT
Väljaandja: Alutaguse Vallavalitsus
Tartu mnt 56, 41101 Iisaku alevik,
Alutaguse vald, Ida-Virumaa
Toimetaja: Signe Roost, tel 5330 2385,
toimetus@alutagusevald.ee
Trükk: Trükikoda Trükis AS, tiraaž: 2000

ASENDUSKORISTAJAT
Töökoormus: 0,5 kohta; Töö kestvus: 1.07-13.08.2019
Tööaeg: kell 16.00-20.00
Sooviavaldus saada hiljemalt 31.05.2019:
iisaku.lasteaed@alutagusevald.ee
või helista: 5344 5744/336 6942
Liina Pärnpuu, Iisaku Lasteaed Kurekell direktor

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ
pakub tööd Remniku Noortelaagris

PERENAINE-KORISTAJA

PEAMISED ÜLESANDED:
• Üldise heakorra tagamine ja igapäevaste hooldus- ja puhastustööde
teostamine kokkulepitud hoones või hoonetes;
• ruumide puhastus- ja koristustööd (põrandate puhastamine ja pesu,
tolmu võtmine, vaipade ja mattide puhastamine ning kloppimine,
seinte, uste, akende- ja aknalaudade ning mööbli puhastus, prügiurnide
tühjendamine jne);
• WC- ja dušširuumide hooldus- ja koristus, tarbevahendite olemasolu
tagamine ja paigaldus ning pesumajanduse korraldamine;
• plaanipärase suurpuhastuse läbiviimine laagriprogrammide alguses.
OOTUSED:
• Ausus, kohusetundlikus, korrektsus, vastutustundlikus ja hea
suhtlusoskus kliendiga;
• organiseerimisoskus ja algatusvõime;
• eelnev töökogemus;
• sõbralikus;
• eesti-ja vene keele oskus suhtlemistasemel.
ORGANISATSIOONI POOLT:
• Tööülesannete täitmise ajal ülalpidamist Remnikus Tööandja poolt;
• instrueeriv koolitus ja juhendamine professionaalseteks töövõteteks
ning vahendite kasutamiseks;
• kaasaegseid töövahendeid ja töökeskkonda;
• töötamine töögraafiku alusel;
• töötasu päevatasu alusel 28 eur/ päev (brutopalk).

ABIKOKK

PEAMISED ÜLESANDED:
• Toidu oskuslik ja nõuetekohane valmistamine sh töövahendite
korrashoid ja puhtuse tagamine ning hügieeninõutetest kinnipidamine;
• töötamine peakokka alluvuses perioodil 14. juuni – 20. august;
OOTUSED:
• Toitlustusalane eriharidus ja eelnev töökogemus;
• teadmised noorte tervisekasvatuse ja toitumisharjumuste ning
hoiakute osas;
• ausus, kohusetundlikus, korrektsus, vastutustundlikus;
• ülesannete täitmiseks vajalik tõend kehtivast tervisekontrollist.
KASUKS TULEB:
• soov panustada ja osaleda mitmes laagrivahetuses;
• suhtled nii eesti kui ka vene keeles;
• omad teadmisi ja oskusi huvitegevuse korraldamiseks ning
juhendmiseks (näiteks pillimäng, meisterdamine, matkamine jm).
ORGANISATSIOONI POOLT:
• Tööülesannete täitmise ajal ülalpidamine Remniku õppe- ja
puhkekeskuses;
• instrueerimine ja vajadusel juhendamine mehhanismide kasutamiseks;
• tööks kaasaegsed töövahendid ja toetav töökeskkonda;
• töötamine graafiku alusel käsunduslepingust lähtuvalt;
• päevatasu teenuse osutamise alusel 36 eur/ päev (brutopalk).
TÄPSEM TEAVE
E-post: alar@laagrid.eu • Telefon:+ 372 508 6656 (Alar Tamm)
lastelaagrid.eu/vabad-tookohad/

VABADUSÕJA KANGELASE

leitnant

Õnnitleme
sünnipäevalapsi

KAVA

MÄLESTUSPÄEV
01.07.2019
IISAKU

17:00 IISAKU KIHELKONNA MUUSEUMIS

Ettekanne: -Landeswehri sõda 100 aastat tagasi, lektor Urmas Salo
Raamatu esitlus – „Leitnant Reinhold Sabolotnõi“, Sander Sabolotni

19:00 IISAKU SURNUAIAL

Mälestusteenistus leitnant Reinhold Sabolotnõi haual ja
Alutaguse Vabadusvõitlejate mälestusmärgi juures

21:00 VABADUSVÕITLEJATE MÄLESTUSMÄRGI
JUURES
Leitnant Reinhold Sabolotnõile pühendatud
orienteerumisvõistluse start

Täpsem info:

http://www.iisakumuuseum.ee
http://alutaguse.kaitseliit.ee/
http://www.rskjohvikas.ee/

mobiil 5277295

ALUTAGUSE VALLA KULTUURIKALENDER
• 1. juunil kell 12-18 Tagatalu perepäev
Tule veeda vahva päev perega looduses!
Perepäeval Tagatalu peremehe Ronaldo juhendamisel väike
matk metsloomade söötmiskohta, sportlikud mängud tervele
perele! Igaüks saab grillida omale meelepärast suurel grillil.
Mõnulemiseks ootavad köetud kümblustünn, avar torusaun ja
jahutuseks suplus tiigis. Täiskasvanutele kirve loopimine. Lastele
avastamiseks Alutaguse pikim trossilaskumine. Aaretejaht ja
lastedisko! Soovi korral palun teata oma tulekust ja saadame
Sinu perele täpse ajakava! Perepilet 10 €! Kõikide perede vahel,
kes perepäevale tulevad loositakse välja Ida-Virumaa piires 24h
kümblustünni tasuta kasutamine! Lisainfo: Ronaldo Sildnik, tel:
+372 501 5685, e-post: ronaldo.sildnik@gmail.com.

• 11. juulil kell 20 Pagari tõllakuuris
Alutaguse avastusretkede Shanoni akustiline kontsert Taavi
Immato ja Janek Harik. Pilet 5€ müügil kohapeal.
• 14. juulil Tudulinnas III Tudulinna päev

• 8. juunil kell 11 kogunemine Puhatu Külaplatsil
Matk loodusesse ,,Tunne loodust meie ümber”
• 9. juunil kell 10-16 Iisaku XV külalaat
Pilet täiskasvanutele 3 €, õpilastele/tudengitele 2 €, pilet sisaldab muuseumi pääset.
• 21. juunil kell 21 Pagari seltsimaja ümbrus ja tõllakuur
Suve alguse tantsuõhtu
Meeleolu loovad üllatusesinejad, avatud kodukohvik, tantsuks
mängib ansambel AAAK- koosseisus Aivar Talistu, Aivar Surva,
Aivo Padda, Kalle Terep.
• 22. juunil kell 21 Kuremäe jaaniõhtu
Esineb ansambel Melodymix, õhtujuht Priit Pikhoff, avatud
puhvet, lastele mängud.
• 23. juunil Võidupüha tähistamine
Kell 18.30 pärgade panek Mäetaguse kalmistul
Kell 18.00 pärgade panek Pagari mälestuskivi juures
Kell 9.00 pärgade panek Tudulinna kalmistul oleva vabadussõja
mälestussamba juures
Kell 10.00 Pärgade panek Iisaku Vabadussõja monumendi
juures
Mälestustseremooniatel osaleb Kaitseliit.
• 23. juunil kell 20 Iisaku lauluväljakul
Alutaguse valla jaaniõhtu
Tantsuks mängib ansambel Vanaviisi. Õhtut juhib Margus
Grosnõi. Alutaguse vallas on korraldatud tasuta ühistransport kõigile elanikele, kes soovivad osa võtta valla jaanipeost.
Transpordisoovist ning peatusest, kust soovid bussile tulla,
anna teada hiljemalt 14. juuniks helistades tel 336 6960 või
kirjutades huvikeskus@alutagusevald.ee
Pärast sündmuse lõppu kell 00.00 liiguvad bussid tagasi samadel marsruutidel.
• 23. juunil kell 20 Alajõe külaplatsil Jaaniõhtu
Üles astuvad solist Oleg Tsõvarev, tantsukollektiiv Splash,
DJ Dimitri Klink, õhtujuht Natalja Anikina.
• 25. juunil
Laulu- ja tantsupeo tule liikumine Alutaguse vallas
Tule tulemine ehk laulu- ja tantsupeo tuleteekond on ettevõtmine, mille käigus tuuakse laulu- ja tantsupeo tuli I laulupeo
hällist Tartust Tallinnasse. Tuli külastab Ida-Virumaad ja järgnevaid Alutaguse valla punkte, millest on oodatud osa võtma
ka kõik huvilised:
11.00 Väike laulupidu ja austusavaldus lugupeetud Ants Üleojale tema sünnikodus, Oonurmes, Opaku talus
12.30 Tuli peatub Tudulinna kooli juures mälestuste paigas
13.15 Tuli peatub Iisaku kiriku juures, kirikumäel tervitavad
tuld Iisaku koorilauljad ja rahvatantsijad, külastame Robert
Theodor Hanseni kalmu, kus kõlab tema loodud ja armsaks
saanud laul „Ema süda“ saadame tule ka teistele lahkunud
kultuuritegelaste kalmudele
14.15 Mäetaguse rahvas tervitab tuld Mäetaguse mõisapargis
lahkunud legendaarse puhkpilliorkestri juhi Otto Osula mälestuspingi juures. Kohtume ka Mäetaguse juurtega luulega Virve
Osilaga tema tänupingi juures, kus kõlab Kadri Voorandi poolt
viisistatud, Virve Osila tekstile loodud lastekoori laul „Õnn ei
tule pikutades“
15.20 Külastame Survade kodukohta Rajamäe talu, tuld tervitab ja saadab koos Atsalama segakooriga Hirvo Surva. Tuld
võtavad vastu pikaajaline dirigent Helga Surva, elupõline koorilaulja ja koorivanem Jaan Surva, meeleolu loovad Mäetaguse
rahvamuusikud
16.50 Peotule tervitamine Illuka kiriku juures, tule võtab vastu
Illuka kirikuõpetaja Avo Kiir, meenutame Alfred Karindit, heliloojat, koorijuhti ja organisti. Tervituseks laulab Illuka naisansambel
ja tantsib memmede tantsurühm Kolmas noorus.
• 1. juulil
Vabadussõja kangelase Reinhold Sabolotnõi mälestuspäev

• 20. juulil Mäetaguse mõis ja mõisapark
Mäetaguse XXIV mõisapäev
• 20. juulil kell 17 Mäetaguse mõisasaalis
7 linna muusika „Edith Piaf ja II maailmasõda“
Rebecca Kontus (vokaal), Tiit Kalluste (akordion), Joel Remmel
(klaver), Taavo Remmel (kontrabass), Üllar Saaremäe (Rakvere
Teater). Tasuta
• 25. juulil kell 19 Illuka mõisa hoov
Piip ja Tuut Teatri suvine tiir üle Eesti: Piip ja Tuut lähevad
kosja. Piletid hinnaga täispilet 13,50€, perepilet 45,50€, müügil
Piletilevis
• 3. augustil kell 14 Alajõe külaplatsil
II Peipsi külade päev, Katasse küla 600. aastapäev,
Rannapungerja küla 485. aastapäev
Rääbisejooks, šašlõki valmistamise konkurss, lasteprogramm,
külalisesineja rahvateater Vega Tallinnast. Peaesineja kell 18.00
Väikeste Lõõtspillide Ühing, õhtu lõpetab disko.
• 4. augustil kell 14 Iisaku lauluväljakul
Kontsert
Esinevad isetegevuslased Raplamaalt Raikküla Kultuurikeskusest folkloorirühm Ristik ja seeniortantsutrupp Raudrohi, üles
astub ka kapell KIMP Ida-Virumaalt.
• 9. augustil kell 20 Kauksi rannas
Kauksi rannapidu koos ansambliga Swingers. Tasuta
• 10. augustil kell 11 Kiikla rahvamaja ümbruses
Kiikla kiigepäev
• 17. augustil kell 13 Puhatu külaplatsil Puhatu külapäev
18. augustil Alutaguse valla mõisakohvikute päev
Kogu päeva jooksul avatud erinevad mõisakohvikud koos
põneva programmiga Illukal, Kiiklas, Iisakus, Mäetagusel ja
Pagaril.
NÄITUSED
• Iisaku raamatukogus 1. mai – 15. juuli näitus „Eesti rahvarõivais nukud“ Heli Männi kogust
• Iisaku raamatukogu trepigaleriis 1. maist – 31. juunini
Antik Rannamäe joonistuste näitus „Siberis sündinud kunst“
(pühendatud Antik Rannamäe 85. sünniaastapäevale).
Kultuurikalendris on võimalikud muudatused,
palun jälgige reklaame! Täpsem info valla kodulehel
www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus 336 6963 / 588 59979
huvikeskus@alutagusevald.ee

