Ülevaade arengukava täitmisest perioodil 2018-2021

2018. AASTA
Valla arengukava võeti vastu 28.06.2018. Alutaguse valla moodustamise hetkeks olid kõigil
ühinevatel valdadel kehtivad arengukavad, uue omavalitsuse arengukava koostamisel said
aluseks seniste omavalitsusüksuste arengudokumendid ning nelja valla ühinemisleping.
Arengukava on alusdokumendiks valla arengu kujundamisel, eelarve koostamisel ja
investeeringute planeerimisel. Valla arengustrateegia lähtub toimekeskkonnast ja arengueeldustest ning on suunatud peamiste väljakutsete lahendamisele kolmes olulises valdkonnas
- elukeskkond, avalikud teenused, turism ja ettevõtlus.
ELANIKKOND
Alutaguse valla elanike arv 01.05.2021. a seisuga on 4668, 01.01.2021. a seisuga oli 4712.
Võrreldes 2017. a, kui moodustati Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemise tulemusena ligi 5000 elanikuga Alutaguse vald, on märgata
elanikkonna kahanemist. Ühinenud omavalitsuste rahvaarv 01.01.2018. a seisuga oli 4929,
01.05.2021. a seisuga on rahvaarv vähenenud 261 elaniku võrra.
Loomulik iive Alutaguse vallas on negatiivne. Perioodil 2018-2020 ületab surmade arv
oluliselt sündide arvu. Ajavahemikul registreeriti kokku 107 sündi ning 277 surma. Eelmiste
aastate põhjal võib prognoosida, et ilmselt jätkub sama tendents loomuliku iibe osas ka 2021.
aastal.
Küllaltki intensiivne on rändeiive, 2018. a ja 2019. a lahkus Alutaguse vallast 478 isikut.
Seevastu oli 2020. a Alutaguse valda saabujaid rohkem kui 2018. ja 2019. aastal.
Elanikkonna vanuseline struktuur on tasakaalust väljas ehk raskusastmega vanemates
vanuserühmades. Tegemist on vananeva rahvastikuga, kus eakate arvukus suureneb aastatega.
ELUKESKKOND – meetmed:
- tehnilise taristu arendamine
- avaliku ruumi, keskkonnakaitse ja –teadlikkuse arendamine
Kuna endistes omavalitsusüksuses oli varasematel aastatel paljude investeerimisprojektide ja
tegevustega juba alustatud, siis 2018. aastal nendega jätkati ja viidi suures osas ka lõpule.
Olulisemad investeeringud aruandeaastal tehnilise taristu arendamisel olid järgmised:
 Kurtna-Kuremäe kergliiklustee (1 152 480 eurot);
 Kurtna-Rausvere kergliiklustee (315 383 eurot);
 Illuka automaattankla (337 561 eurot);
/rentnik Alexela Oil AS - 10 aastaks renditasuga 1800 eurot kuus










Koltsina-Mäetaguse jalgtee pikendus Mäetaguse külani (195 284 eurot);
Iisakus vallamaja parkla, kõnnitee koos valgustusega (39 119 eurot);
Tudulinna gaasikatlamaja (109 071 eurot);
Tudulinna kalmistu väravad (14 448 eurot);
Mäetaguse laohoone, sillutis ja kõnniteed selle ümbruses (106 722 eurot);
Alajõe olmehoone – 2018. aastal valmis eskiisprojekt (3 624 eurot);
Tärivere – Iisaku kergliiklustee projekteerimine, ehitustööd 2019/2020;
Mäetaguse detailplaneeringu ala tee projekt, ehitustööd 2019. aastal.

Investeeriti teede korrashoidu üle valla (asfaldi freespurust katete ehitamine Mäetaguse
piirkonnas, killustik- või kruusakattega maanteede ja majapidamiste juurdesõiduteede remont
ja hooldustööd jm) – kokku summas 234 561 eurot.
2018. aastal viidi lõpule projekt Iisaku aleviku lõunaosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimiseks (Alutaguse Haldus OÜ). Alustati valla üldplaneeringu ja Alutaguse valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (aastateks 2018-2030) koostamisega
(eskiislahendus, KSH, I osa).
Alutaguse valla osalemisel on EAS-i hajaasustuse programmist 2018. aastal sõlmitud 30
lepingut hajaasustuse piirkonnas oleva majapidamise vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
ehitamiseks kokku summas 81 487 eurot.
Avaliku ruumi, keskkonnakaitse ja –teadlikkuse arendamise olulisemateks
investeeringuteks on keskusasulate (Iisaku, Tudulinna, Alajõe) terviklike kujundusprojektide
koostamine ja elluviimine. 2018. aastal valmisid Iisaku ja Tudulinna alevike
kujundusprojektid. Koostati Alutaguse valla jäätmekava.
2018. aasta novembris jõustus looduskaitseseaduse muudatus, mille kohaselt on nüüdsest
Eestis uus rahvuspark – Alutaguse rahvuspark, mis on loodud Ida-Eesti soo-, metsa- ja
ranniku-maastike ning pärandkultuuri kaitseks. Rahvuspargi moodustamine loob vallale
võimalused turismi ja keskkonnateadlikkuse arendamiseks, samas ka olulised ülesanded (nt
heakorra tagamise valdkonnas).
AVALIKUD TEENUSED – meetmed:
- hariduse ja noorsootöö arendamine
- kultuuri ja vaba aja võimaluste arendamine
- sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine
Haridus ja Noorsootöö – investeeringud ja tegevused 2018. aastal:
 Kurtna Noortekeskuse ehitustööde lõpetamine (256 722 eurot);
 Illuka kooli võimla sissepääsu rekonstrueerimine (29 417 eurot);
 Iisaku lasteaia katuse soojustamine (30 647 eurot);
 Iisaku Kunstide Kooli remonditööd (15 992 eurot);
 Mäetaguse Põhikooli remonditööd, jõusaali laiendus (5 209 eurot);




Tudulinna koolimaja remonditööd (59 231 eurot);
Iisaku Gümnaasium – puiduimusüsteem tehnoloogiaõpetuse klassi, investeeringud
sööklasse (keedukatel), IKT võrgu projekteerimine ja väljaehitamine, alustati
turvauste vahetamist seoses kaardisüsteemi lahenduse rakendamisega.

Kultuuri ja vaba aja võimaluste arendamine:
Olulisemateks investeeringuteks on olemasolevate objektide korrastamine ja nende energiatõhususe suurendamine. 2018. aastal uuendati Kiikla Rahvamaja fassaad (66 060 eurot) ja
teostati Tudulinna Rahvamaja fassaadi uuendamise ja remonditööd (56 596 eurot). Muud
olulisemad projektid valdkonna arengus olid järgmised:
 Iisaku mänguväljaku rajamine (29 500 eurot), koostatud on ka Alajõe mänguväljaku
projekt (ehitustööd 2019. aastal);
 Mäetaguse Multispordiväljaku ehitustööde lõpetamine (24 480 eurot);
 Pagari seltsimaja renoveerimistööd (26 239 eurot);
 Pagari mänguväljaku rajamine (52 152 eurot).
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine:
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas on oluline Alutaguse Hoolekeskus SA jätkuv
arendamine erinevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkujana. 2018. aastal valmis
Hoolekeskuse väikemaja (679 060 eurot), mis hakkab pakkuma pansionaaditeenust eakatele,
kes tulevad küll igapäevaeluga toime, kuid soovivad enam turvatunnet, abi ning võimalusi
vaba aja sisustamiseks.
Projekti Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine projekti raames teostati ühe
puudega isiku kodu kohandamine, lisaks invakaldtee paigaldus.
Projekti Kodud tuleohutuks (Olemasoleva küttekolde ja elektrijuhtmestiku parandamine,
elektrikilbi korrastamine, ahju ehitamine, korstnapühkimine) raames teostatud 3 kodu
muutmine tuleohutuks.
TURISMI JA ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE – meetmed:
- turismi arendamine
- ettevõtluse arendamine
Turismi- ja puhketaristu arendamisel tehtud olulisemad investeeringud 2018. aastal on
järgmised:
 Mäetaguse Supelmaja rekonstrueerimistööd, ventilatsioon, uue sauna-ala ehitamine
(578 887 eurot);
 Mäetaguse Spaa maaküttekontuuri peatrasside puurimine ja kaeve (22 382 eurot);
 Iisaku vaatetorni välisvalgustus (17 112 eurot);
 Kauksi rannapromenaad II ja III etapi ehitustööd, teede ehitus, mänguväljak
(116 008 eurot);
 Projekteeritud – Kuningaküla sadamahoone (28 636 eurot), Tudulinna vana kiriku
restaureerimistööd (19 680 eurot), ehitustööd kavandatavalt 2019 – 2020.

Endiste omavalitsusüksuste projektid (projekteerimistööd tehtud, ehitustööd järgnevatel
aastatel):
 Rannapungerja muul (Tudulinna)
 Alajõe sadam (Alajõe)
 Vasknarva sadam (Alajõe)
 Projekt Kauksi rannahoonele (Iisaku)
 PV jaamade projekt (Mäetaguse)
IT Arendus
Põhieesmärk – kõik valla asutused ja teenused on ühtses valla infosüsteemis
Valla teenuspunktide IT taristu korrastamine.
Riigivõrgu ühenduste arendus.
Valla ühtsesse domeeniruumi viimine.
VPN lahenduse sisse viimine – kasutajad saavad igalt poolt üle turvakanali asutuse võrku.
Tehtud 2018. aastal:
Alutaguse vallamaja ja IG optika
Tudulinna, Alajõe, Illuka teenusekeskuste võrkude arendus.
Tulemüüri seadmete hankimine kõigisse teenuspunktidesse.
Keskse serverilahenduse sisse viimine – hangitud teenusserverid ja varundus
Andmekeskuse (keskse serveriruumi) sisustuse uuendus.
Kokku viidud raamatupidamisüsteem, dokumendihaldus, koduleht ja e-post.
Pilveprindi sisse viimine – ühtne printimislahendus üle valla.

2019. AASTA
Elukeskkonna kujundamise olulisemad meetmed on tehnilise taristu ning avaliku ruumi,
keskkonnakaitse ja -teadlikkuse arendamine. Selles vallas tehtud investeeringutest olid 2019.
aastal olulisimad alljärgnevad:
 Rausvere – Pannjärve kergliiklustee 469 274 eurot;
 Pagari välisvalgustus 104 933 eurot;
 Tärivere – Iisaku kergliiklustee II etapi ehitustööd 182 778 eurot;
 Mäetaguse Pargitaguse tee ehitustööd koos tehnovõrkudega 188 020 eurot;
 Mäetaguse PV jaamad – sõlmiti elektritootjaga liitumislepinguid.
Projektid valmisid peamiselt 2020 – 2021 teostatavatele ehitustöödele järgmistel objektidel:
 Kuningaküla slipp 4 396 eurot;
 Vasknarva sadam 10 920 eurot;
 Kauksi rannahoone projekti täiendus 6 240 eurot;
 Alajõe slipp ja sild 11 280 eurot.
Samuti tehti projekteerimistöid Alajõe olmehoone (12 540 eurot) ja Iisaku vallamaja ja
teenusekeskuse (13 440 eurot) ehitustöödeks.

Investeeriti teede korrashoidu üle valla (asfaldi freespurust katete ehitamine, maanteekraavide
kuivendus, remonditööd jm) – kokku summas 286 315 eurot.
Alutaguse valla osalemisel sõlmiti EAS-i hajaasustuse programmist 2019. aastal kokku 57
lepingut:




veevarustussüsteemide rajamisele 20 lepingut;
kanalisatsioonisüsteemide rajamisele 35 lepingut;
juurdepääsuteede rajamisele 2 lepingut.

Avaliku ruumi, keskkonnakaitse ja –teadlikkuse arendamisel oli olulisemateks tegevusteks
Vasknarva külakeskuse kujundusprojekti koostamine ning Karjamaa ja Alajõe külas avalike
randade ja nende lähialade arendus. Jätkusid tööd valla üldplaneeringu koostamise raames
ning Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030
koostamisel (II osa).
Avalike teenuste valdkonnas on peamisteks meetmeteks hariduse ja noorsootöö, kultuuri ja
vaba aja võimaluste ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine. Aruandeaasta
olulisimad investeeringud haridusasutuste tegevuskeskkonna arendamisel olid:






Iisaku Lasteaia Kurekell keldrikorruse renoveerimistööd, kütte- ja
ventilatsioonisüsteemi ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku remont kogusummas
100 475 eurot;
Iisaku lasteaia mänguväljaku rajamine 31 435 eurot;
Iisaku Gümnaasiumi katuse renoveerimine, uste vahetamine 36 135 eurot;
kaabeldustööde II ja III etapp 23 480 eurot;
Mäetaguse lasteaia mänguala laiendus 18 472 eurot.

Kultuuri ja vaba aja võimaluste arendamisel investeeriti 2019. aastal rahva- ja seltsimajade
korrastamisse ning nende energiatõhususe tõstmisesse, samuti valmisid mänguväljakud
keskustesse. Olulisemad objektid:
 Pagari seltsimaja renoveerimistööd (terrassi ehitus) 29 713 eurot;
 Kiikla Rahvamaja fassaadi korrastamise II etapp 41 016 eurot;
 Tudulinna Rahvamaja küttesüsteemi remont 12 308 eurot;
 Alajõe mänguväljak 68 796 eurot (PRIA Leader toetus summas 29 999 eurot);
 Kiikla mänguväljak 36 278 eurot;
 Illuka mõisa mänguväljak 29 886 eurot.
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alal on oluline Alutaguse Hoolekeskus SA jätkuv
arendamine erinevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkujana. 2018. aastal lõpetati suuremas
osas Hoolekeskuse väikemaja ehitustööd (2018. aasta investeering 679 060 eurot), 2019.
aastal tehti lisaks ehitustöid, stabiliseeriti põrandaid, investeeriti sisustusse ja inventari kokku
summas 108 602 eurot. Hoone valmis lõplikult 2019. aasta suvel ja sügisel saabusid esimesed
elanikud. Hoolekeskuse väikemaja pakub pansionaaditeenust eakatele, kes tulevad küll

igapäevaeluga toime, kuid soovivad enam turvatunnet, abi ning võimalusi vaba aja
sisustamiseks.
Projekti Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine projekti raames teostati nelja
puudega isiku kodu kohandamine .
Projekti Kodud tuleohutuks (Olemasoleva küttekolde ja elektrijuhtmestiku parandamine,
elektrikilbi korrastamine, ahju ehitamine, korstnapühkimine) raames teostatud 3 kodu
muutmine tuleohutuks.

Turismi ja ettevõtluse valdkonna arendamisel jäävad suuremad ehitustööd järgnevatesse
aastatesse, valmisid projektid alljärgnevatele objektidele:
 Atsalama puhkeala 4 230 eurot;
 Kauksi rannahoone 6 240 eurot.
IT Arendus
Põhieesmärk – kõik valla haridusasutused on ühtses hariduse infosüsteemis mis on üks
valla infosüsteemi osa.
Hariduse IT taristu korrastamine.
Keskne domeeni ja serverilahendus kõigi haridusasutuste jaoks
Haridusasutuste litsentsimajanduse korrastamine
IT varade haldussüsteemi rakendamine
Tehtud 2019. aastal:
Hariduse keskse serverilahendus hangitud – teenusserverid ja varundus
Keskne e-postilahendus rakendatud
Läbi viidud valla asutuste ühine IT seadmete hange.
IT varade haldus kokku viidud – keskne infosüsteem ja ladu
Tarkvaralitsentside hankimine kokku viidud.
Iisaku Gümnaasiumi ehitatud uus andmesidevõrk.
Infoturbe juhtimise kordade rakendamine.

2020. AASTA
Investeeringuteks oli planeeritud 4,77 miljonit eurot, tegelikult teostati investeeringuid 4,5
miljoni euro ulatuses (sellest 1 miljon põhivara sihtfinantseerimisena). Investeeringuid
finantseeriti jooksva aasta eelarve tuludest 2,28 miljoni euro ulatuses, toetust saadi 1,47
miljonit eurot ning Illuka piirkonna investeeringuid rahastati 0,75 miljoni euro ulatuses SA
Illuka Arengufondi vahendite arvelt.
Elukeskkonna kujundamise olulisemad meetmed on tehnilise taristu ning avaliku ruumi,
keskkonnakaitse ja -teadlikkuse arendamine. Selles vallas tehtud investeeringutest olid 2020.
aastal olulisimad alljärgnevad:
 Mäetaguse päikesepark (232 998 eurot)









Mäetaguse päikesepargi aed (12 063 eurot)
Illuka päikesepark (149 784 eurot)
Alajõe jalgteesild (181 647 eurot)
Videovalvesüsteemi laiendus (19 638 eurot)
Vasknarva paadisadam (492 964 eurot )
Kuningaküla päästeteenistuse tugipunkt (sadam) (100 227 eurot )
Kuremäe reoveepuhasti ja purgla (233 998 eurot)

Iisaku vallamaja ja teenusekeskuse ehituseks tehti projekteerimistöid 38 604 euro ulatuses.
Investeeriti teede ehitusse ja korrashoidu üle valla (asfaldi freespurust katete ehitamine,
maanteekraavide kuivendus, remonditööd jm) – kokku summas 346 361 eurot, sealhulgas
lõpetati Tärivere – Iisaku kergliiklustee ehitustööd (mahus 34 732 eurot).
Alutaguse Haldus OÜ on teostanud Tudulinna, Pagari ja Kuremäe vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamiseks ehitustöid 1 270 892 euro ulatuses.
Alutaguse valla osalemisel sõlmiti EAS-i hajaasustuse programmist 2020. aastal kokku 39
lepingut:
 veevarustussüsteemide rajamisele 17 lepingut;
 kanalisatsioonisüsteemide rajamisele 17 lepingut;
 juurdepääsuteede rajamisele 5 lepingut.
Avaliku ruumi, keskkonnakaitse ja –teadlikkuse arendamisel oli olulisemateks tegevusteks
Tudulinna kujundusprojekti täiendamine ja avalike randade ja nende lähialade arendus.
Lõpetati tööd valla üldplaneeringu koostamise raames ning valla üldplaneering kehtestati
Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 285.
Avalike teenuste valdkonnas on peamisteks meetmeteks hariduse ja noorsootöö, kultuuri ja
vaba aja võimaluste ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine. Aruandeaasta
olulisimad investeeringud haridusasutuste tegevuskeskkonna arendamisel olid:





Iisaku Lasteaia rühmaruumide renoveerimistööd (349 255 eurot)
Illuka Kooli spordihoone fassaadi uuendamine (104 718 eurot)
Illuka mõisa hoonetevahelise fiiberoptilise sidetrassi rajamine (27 864 eurot)
Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu katuse renoveerimine (8 275 eurot)

Kultuuri ja vaba aja võimaluste arendamisel investeeriti 2020. aastal rahva- ja seltsimajade
korrastamisse, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamisse (puhkekohad,
sportimisvõimaluste laiendamine jm).
Olulisemad objektid:
 Kauksi rannahoone (valmib 2021. aastal) (1 010 283 eurot)
 Atsalama puhkekoht (75 555 eurot)
 Alajõe terviseväljak (mänguväljaku II etapp) (48 371 eurot)

Paigaldati Pagari Seltsimaja maaküttekontuur (40 596 eurot) ning renoveeriti Iisaku
Rahvamaja fassaad (7 389 eurot).
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alal:
Projekti Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine projekti raames teostati nelja
puudega isiku kodu kohandamine .
Projekti Kodud tuleohutuks ( Olemasoleva küttekolde ja elektrijuhtmestiku parandamine,
elektrikilbi korrastamine, ahju ehitamine, korstnapühkimine) raames teostatud 11 kodu
muutmine tuleohutuks.
IT Arendus
Põhieesmärk – IT juhtimise korrastamine
IT teenistuse sisse viimine
IT kulude halduse reform
Võrkude arendus
Valla e-posti arendus
Tehtud 2020. aastal:
Loodud IT teenistus – IT tugiteenuste osutamine kõigile valla asutustele, kõik IT töötajad IT
teenistuses
Rakendatud helpdesk – e-post, abitelefon, juhtumite registreerimine
Sisse viidud IT kulude keskne haldus – IT kulusid haldab ja koordineerib IT teenistus
Illuka mõisa hoonetevaheline optika ja optika trass uude vallamajja.
Võrgu arendused Kuremäe raamatukogus, Tudulinna kogukonnamajas, Kiikla rahvamajas
Hariduse distantsõppelahenduste arendus – Office 365, Teams, ekraanid jm
multimeediavahendid.
2021. AASTA teostatavad tööd
ELUKESKKOND –1 991 319 eurot
- tehnilise taristu arendamine
- avaliku ruumi, keskkonnakaitse ja –teadlikkuse arendamine









Kauksi-Kuru kergliiklustee ja parklad (263 000 eurot)
Jalg-ja jalgrattatee Tärivere külas (115 000 eurot)
Kuremäe jalg-ja rattatee (160 000 eurot)
Teede parendusremont üle valla (200 000 eurot)
Jalg-ja rattateede projekteerimine ja ehitus (350 000 eurot)
s.h. Alajõe kergliiklustee
Kiikla-Ratva jalgtee
Pagari-Atsalama jalg-ja rattatee
Tudulinna- Tudulinna kalmistu jalg-ja rattatee
Mõisa tee ( Illuka kooli juures) ( 10 000 eurot)
Kurtna raamatukogu parkla (30 000 eurot)















Iisaku bussijaama projekteerimine (25 000 eurot)
Videovalvesüsteemi laiendus (34 000 eurot)
Illuka päikesepark ( 44 815 eurot)
Vasknarva paadisadama ehitus (297 443 eurot)
Vasknarva paadisadama tankla (120 000 eurot)
Vasknarva paadisadama ujuvkaide soetus (40 000 eurot)
Vasknarva paadisadama infrastruktuur (tee, parklad, trassid) (50 000 eurot)
Kuningaküla slipp/ parkla ( Local Fire) (52 061 eurot)
Slipi ja sellega seonduva taristu rajamine Alajõel (42 000 eurot)
Sadamatankla rajamine Rannapungerjale (28 000 eurot)
Kauksi rannahoone kanalisatsiooni ja puhastusseadme
projekteerimine ja ehitus (50 000 eurot)
Kuremäe kanalisatsiooni trass (30 000 eurot)
Pagari mõisa avariiremont (50 000 eurot)

AVALIKUD TEENUSED: 1 218 175 eurot
Iisaku vallamaja ja teenusekeskuse põhiprojekt (76 000 eurot)
Haridus ja Noorsootöö :
 Iisaku Lasteaia garderoobid, fassaad (205 000 eurot)
 Iisaku Lasteaia inventar ja seadmed (29 800 eurot)
 Illuka Kooli spordihoone välisfassaad ja trepid
(253 960 eurot)
 Mäetaguse Põhikooli tööõpetuse maja fassaad (42 000 eurot)
 Illuka Kooli staadion (21 000 eurot)
 Iisaku jõulinnak ( spordirajatis)
(8 000 eurot)
 Mäetaguse Noortekeskuse ruumide renoveerimine (20 000 eurot)
Kultuuri ja vaba aja võimaluste arendamine:
 Kauksi rannahoone ehituse lõpetamine (119 000 eurot)
 Kauksi rannahoone maastikuarhitektuurse projekti ehitus ja välisvõrgud (198 540
eurot)
 Pagari seltsimaja keskküte (maaküttesüsteemi majasisene osa) (100 000 eurot)
 Tudulinna rahvamaja ümbruse ja jõepargi rajamine (49 875 eurot)
 Vasknarva külaplatsi, pikniku ja mänguala rajamine (45 000 eurot)
 Vasknarva linnuse sisehoovi korrastamine (14 000 eurot)
 Mäetaguse rahvamaja sisevõrgu renoveerimine ( IT) ( 13 000 eurot)
 Iisaku Rahvamaja vundamendi sillutis (15 000 eurot)
 Kuremäe Raamatukogu optika (8 000 eurot)
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alal:

Projekti Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine projekti raames teostatakse
kolme puudega isiku kodu kohandamine .
Projekti Kodud tuleohutuks (Olemasoleva küttekolde ja elektrijuhtmestiku parandamine,
elektrikilbi korrastamine, ahju ehitamine, korstnapühkimine) raames teostatakse 7 kodu
muutmine tuleohutuks.
TURISMI JA ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE:
 Mäetaguse mõisa fassaadi korrastamine (75 000 eurot)

