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RÄÄBISE 
SOOLAMINE 
RANNAPUNGERJA
KÜLAS

Näitus Eesti vaimse 
kultuuripärandi 
nimistu sissekandest
Pärnaõue talus 
Rannapungerja külas

23. – 24. juuli Avatud Talude Päev
20. – 21. august Peipsi Toidu Tänav

Pille Põld 

Nimistu sissekanne räägib sellest, kas ja kuidas 
antakse edasi teadmisi ja oskusi ning mis võib 
edasiandmist ohustada. Sissekanded lähtuvad 
tänapäevast. Ajalooline taustainfo aitab mõista 
oskuste, teadmiste ja nähtuste tähendust ja kuju-
nemislugu. Tekste täiendavad pildid, videod ja 
helilõigud.

Milline oli väikese Rannapungerja küla rääbise 
soolamise teekond nimistusse?

22. jaanuaril 2019 osalesin Rahvakultuuri 
Keskuse koolitusel. Läksin kuulama rahastus-
võimalusi. Päeva teises pooles räägiti vaim-
sest kultuuripärandist. See maailm oli minu 
jaoks ikka väga kauge. Aga Epp Tamme 
ettekande ajal olin teinud endale märkme 
– rääbise soolamine Rannapungerja külas. 

Asi sai alguse 2018. aasta augustis, kui 
EV 100 ürituste raames tegutses esimest 
korda Peipsi Toidu Tänav. Rannapungerja 
külas, Pärnaõue talus panime menüüsse 
oma igapäevased toidud – peategelaseks 
soolatud rääbis. Meil ei läinud tookord liiga 
hästi. Teise päeva hommikuks olime suut-
nud müüa ainult paar kala. Noorem kaugema 
kandi rahvas ei olnud rääbisesilgust kuulnudki. 
Üheks põhjuseks kümnend, mil rääbist ei tohti-
nud püüdagi. Aga et soolatud rääbis on imehea 
ja pikkade traditsioonidega toit, siis sündis idee 
seda rooga laiemalt tutvustada. 

2021. aasta märtsi alguses juhtusin lugema 
artiklit, kus ühte tuttavat inimest oli märgitud 
seoses omakandi vaimse kultuuripärandiga. Päeva 
lõpuks olin vestelnud juba Terje Lillega, kelle jul-
gustusel ma selle teekonna ette võtsingi. 4. märtsil 

rääkisin oma ideest põgusalt Epp Tammega, sain 
teada, et paari päeva pärast tuleb kokku vaimse 
kultuuripärandi nõukogu. Koostasin ideekavandi. 
26. märtsil saabus e-kiri, millest sain teada, et minu 
ideekavand on kiidusõnadega vastu võetud. 

Algas koroona teine laine ja tubane puhkus 
nimega RÄÄBIS. Intervjueeritud said pea kõik 
alaliselt külas elavad ja Rannapungerjalt pärit või 
siis Pungerjaga seotud inimesed. Nendest meenu-
tustest sai põnev kulgemine. Ajaloolise osa tekst 
on kokku pandud varem ilmunud raamatutest. 
Väike koroonaaegne hobitegevus võttis vägisi 

uurimistöö kuju, mis ei piirdunud enam ainult 
rääbise teemaga. 

2021. aasta suvel tutvustasime Eesti 
vaimse kultuuripärandi nimistut ja oma lugu 
neljal päeval oma koduõuel Pärnaõue talus 
pop-up pererestos Avatud Talude Päeval ja 
Peipsi Toidu Tänava aegu. 

27. oktoobril 2021 sain e-kirja, milles 
seisis, et Eesti vaimse kultuuripärandi nõu-
kogu e-koosolek kinnitas minu koostatud 
sissekande nimistusse lisamiseks. Hääled: 

12 poolt, 0 vastu. 
Ja kus saab maitsta Rannapungerja küla 

suussulavat soolarääbist – ikka Rannapun-
gerja külas pop-up Pärnaõue pererestos!

Tänan kõiki inimesi, kes nõustusid 
jagama oma aega minu ja rääbisega.

Tiiu Pärn, Mall Hiiemäe, Eidi Vähk, Elsa Pärn, 
Mari Kreus, Irene Tomberg, Mirje Sild, Reet Tser-
nant, Raivo Pärn, Riho Pärn, Roland Pärn, Raadna 
Onu (Meelis Krass), Sulev Kivi, Raimo Kivi, Maire 
Kivi, Ants Lampe, Raivo Tõks, Piret Reest jpt.

Eriline tänu Epp Tammele Eesti Rahvakul-
tuuri Keskusest, kelle innustus, juhendamine ja 
suunamine olid suureks abiks. 

Eesti vaimse kultuuri
pärandi nimistu on üks 
elava pärandi hoidmise ja 
mõtestamise vahendeid
Vaimne kultuuripärand annab meile 
iseseisvuse ja identiteeditunde, loob 
juurte tunnetuse ning silla põlvkon
dade vahel. Eesti Rahvakultuuri Kes
kuse vaimse kultuuripärandi spetsia
listi Epp Tamme sõnul on ainelist ehk 
materiaalset kultuuripärandit kerge 
mõista, kuna see on silmale nähtav 
ja käega katsutav. Vaimne kultuu
ripärand on aga inimesekeskne ja 
põhineb tema teadmistel. Vaimne 
kultuuripärand on vajalik selleks, et 
sünniks materiaalne kultuuripärand.  
Täna haldab Eesti vaimse kultuuripä
randi nimistut Rahvakultuuri Keskus. 
Algusest peale oli selge, et nimistu 
saab sündida vaid tihedas koostöös 
kogukondade, kohaliku elu eestveda
jate, vabaühenduste, muuseumide, 
ülikoolide, teadusasutuste, maavalit
suste, kohalike omavalitsuste ja teiste 
partneritega. Nimistut koostavad 
pärandikandjad. Kõik Eestimaa kogu
konnad, sõltumata suurusest, eluko
hast ja rahvusest, saavad tutvustada 
oma vaimset kultuuripärandit sõnas, 
helis ja pildis. Täna on vaimse kul
tuuripärandi nimistus 115 põhisisse
kannet. 2020. ja 2021. aastal kinnitas 
Eesti vaimse kultuuripärandi nõukogu 
nimistusse kandmiseks kokku 13 uut 
sissekannet. Neid on eri paigust ja 
eri valdkondadest, Võrtsjärve äärest 
Peipsiveereni, Saaremaast Mulgimaani 
ning käsitööst ja harrastusteatrist 
tähtpäevade ja laatade pidamiseni.

2021. aasta lõpust alates on Rannapungerja külal oma sissekanne vaimse 
kultuuripärandi nimistus – „Rääbise soolamine Rannapungerja külas“.
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Teateid Poola sõprusvallast
Paul Kesküla

Suur osa Alutaguse inimestest teab meie 
sõbralikest suhetest Duszniki vallaga. 

Nendele, kelle jaoks on see uudiseks, väike 
meeldetuletus. 156 km2 laiuv Duszniki vald 
on ligi 9000 elanikuga 20 asulaga omavalitsus 
Poola lääneosas Wielkopolska vojevoodkonnas 
Poznani linna lähistel. Valdav on põllumajan-
dus. Ligi 800 talukohta tegeleb põhiliselt sea- 
ja teraviljakasvatusega, mida soosib maastik 
ja viljakas muld. Alutagusega on nad endise 
Illuka valla kaudu seotud olnud alates 2008. 
aastast. Vahepeal on aktiivsem suhtlus kahjuks 
soikunud. Uurisin sõpradelt nüüd, kus Poola on 
sõjakoldele lähim riik ja põgenike suurim siht-
koht, kuidas see on neid mõjutanud. Siinkohal 
suur tänu Emilia Gogołkiewicz-Kołeckale abi 
eest selle artikli koostamisel.

10. aprilli seisuga on vallas esmast peavarju 
ja toetust saanud ligi 170 ukrainlast, nendest on 
valda ajutiselt elama jäänud ligi 50 põgenikku. 

Numbrid on muidugi pidevas muutumises. 
Aprillini majutati  neid sugulaste ja kohalike 
inimeste juurde, kuna vallal pole vabu sotsiaal-
pindu. Riik toetab eraisikutest majutajaid 60 
päeva jooksul 6,8 euroga päevas iga kostilise 
kohta. Nüüd, aprillist inimeste lisandudes, 
valmistutakse majutamiseks erinevatel selleks 
kohandatud pindadel. Valla valitsuses käib kibe 
töö. Lisaks oma sõjapõgenikega toimetamisele 
on pidev järjekord ID koodi (neil nn PESEL) 
saada soovijatest, kes ei jõua suuremates lin-
nades oma järjekorda oodata ja otsivad väik-
sematest omavalitsustest võimalust kiiremini 
asjad aetud saada. Nagu Eestiski on ID kood 
vajalik riigipoolsete teenuste ja toetuste saami-
seks. Sarnaselt Eestile käib ka abi kogumine. 
Valla kolmes koolis on alustanud õpinguid 
13 Ukraina last, lisaks 10 last käib lasteaeda-
des. Koolides toimuvad poola keele kursused 
Ukrainast pärit lastele.

Vaatasin valla kodulehele. Alates 24. veeb-
ruarist on uudiste lehel avaldatud üle 30 teate, 
millest üle poole on seotud käimasoleva kriisiga.

Üks näide: Poola maapiirkonnad on väga 
hästi kaetud vabatahtlike tuletõrjemeeskon-
dadega. Kõigis asulates on depood, kus välja-
kutse korral lastakse traditsiooniliselt sireeni, 
mis annab märku väljuvast päästeautost. Sellest 
teavitatakse ja rahustatakse nüüd saabunud 
ukrainlasi, kuna sireen meenutab õhuhäireid 
ja põhjustab algul paljudele stressi.

Kerkivad hinnad ja uued kohustused seoses 
sõjapõgenikega seavad tugeva surve alla veel 
„rahuaegse„ 9,5 miljoni eurose 2022. aasta valla 
eelarve.

Ilmad on sealkandis juba tükk aega kevadi-
sed. Talv oli praktiliselt lumetu ja sademeidki 
napilt, nii et ennustatakse põuast suve. Veeb-
ruari keskpaigas räsis valda kõva torm, tuul 
viis ära katuseid ja langetas puid, nii et osasid 
kahjusid likvideeritakse siiani.

Vaatamata raskustele saadakse hakkama 
ja kohanetakse uue olukorraga. Poolakad on 
kange ja ühtehoidev rahvas, kellega on meil 
paljus sarnased arusaamad ilmaasjadest, mis 
on eelduseks jätkuvalt headele suhetele.

Ülevaade 17.02.22 
toimunud

Kohaliku elu edendajaid saab esitada 
regionaalmaasika auhinnale
Geili Heinmaa
Rahandusministeeriumi 
kommunikatsiooniosakonna
peaspetsialist

Rahandusministeerium ootab taaskord kan-
didaate parimate regionaalarengut toeta-
vate algatuste konkursile. Kandidaate saab 
esitada 8. maini, tublidele kohalike ette-
võtmiste eestvedajatele antakse regionaal-
maasika auhind üle peaministri vastuvõtul 
juunikuus. 

„Hetkeolukorras valitsevad Euroopas sün-
ged meeleolud ja seda enam tuleb väärtustada 
asju, mis meil täna kohapeal hästi on,“ sõnas 
riigihalduse minister Jaak Aab. „Eestis on 
palju tublisid inimesi, kes seisavad püsi-
valt kodukoha käekäigu ning toredate 
algatuste taga, märgakem neid ja tun-
nustagem selle panuse eest!“ kutsus 
minister üles kandidaate esitama.

Auhinnakonkursile saab esitada 
isikuid, organisatsioone ja ettevõt-
teid, kes on 2021. aastal silma paistnud 

regionaalarengut toetava tunnustust vääriva 
tegevusega või loonud kodukohta lisaväärtust. 
Kas on siis edendatud piirkonna majandust läbi 
töökohtade loomise, piirkonnale omaste too-
dete ja teenuste pakkumise või aidatud muul 
moel oluliselt kaasa piirkonna eripära säilimi-
sele ja arengule. 

Konkursile võivad ettepanekuid esitada 
kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja 
kohalikud omavalitsused. Kandidaatide esita-
mise tähtaeg on 8. mai 2022.

Laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse 
ministri moodustatud komisjon, kes esitab vali-
tud kandidaadid ministrile otsuse tegemiseks. 

Regionaalmaasika auhinnad antakse üle pea-
ministri ja riigihalduse ministri vastuvõtul 
15. juunil.

Eelmisel aastal pälvisid auhinna väljapaistva 
tegevuse eest regionaalvaldkonnas Viljandimaa 
suurim maksumaksja ning tööandja AS Viljandi 
Aken ja Uks; Põlva-, Valga- ja Võrumaa kaug-
töövõrgustik Kupland; Võrumaa ettevõtluse ja 
turismi arendaja koostöövõrgustik Kotus; Järva 
külapoodide elushoidja Tanksemäe Saffer OÜ; 
Valga vallaarhitekt Jiri Tintera kui Valga-Valka 
kaksiklinna keskuse arendaja ning linnaruumi 
korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise 
eest seisja.

Alates 04.04.2022 ei ole käigus reisijate vähesuse tõttu Jõgevamaa 
bussiliin nr 110 Kallaste – Mustvee – Rannapungerja – Tudulinna 
– Tudu – Rakvere.
Liini nr 110 asendamiseks on pikendatud Lääne-Virumaa liin nr 55 
Rakvere – Tudu kuni Tudulinnani ja käivitatud on uus Jõgevamaa 
liin nr 241 Mustvee – Tudulinna – Mustvee.

• Liin nr 55 Tudulinna – Tudu – Rakvere väljub Tudulinnast Rakvere 
suunal tööpäevadel kell 6.35 ja puhkepäevadel ning riigipühadel 
kell 10.45 ja kell 15.50.
• Liin nr 55 Rakvere – Tudu – Tudulinna väljub Rakverest Tudulinna 
suunal tööpäevadel kell 17.15 ja puhkepäevadel ning riigipühadel 
kell 9.30 ja kell 14.00.
• Liin nr 241 Mustvee – Tudulinna – Mustvee on käigus esmaspäe-
viti väljumistega Mustveest Tudulinna suunal kell 6.00 ja kell 18.00 
ning Tudulinnast Mustvee suunal kell 6.30 ja kell 18.30. Liin sõidab 
läbi Rannapungerja.

• Liin nr 241 Mustvee – Tudulinna – Mustvee on käigus nõudeliinina 
teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti väljumistega Must-
veest Tudulinna suunal kell 6.00 ja kell 18.00 ning Tudulinnast Must-
vee suunal kell 6.30 ja kell 18.30. Liin sõidab läbi Rannapungerja.
Hommikustele väljumistele kell 6.00 Mustveest ja kell 6.30 Tudu-
linnast tuleb tellimus esitada eelmise päeva õhtul hiljemalt kell 
16.00 telefonil 776 0321.
Õhtustele väljumistele kell 18.00 Mustveest ja kell 18.30 Tudu-
linnast tuleb tellimus esitada samal päeval hiljemalt kell 16.00 
telefonil 7760321.
Tudulinnas on võimalus ümberistumised liinide nr 55 ja nr 241 vahel 
mõlemas suunas.

Sõiduplaanid: www.peatus.ee
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

e-post: info@ivytk.ee
Tel +372 503 0201 (E-R kell 8-17)

Ülevaade Alutaguse 
Vallavolikogu istungist
24.03.2022

Marin Grüning
vallavolikogu sekretär

• Volikogu esimees Veljo Kingsep pöördus voli-
kogu liikmete poole sõnavõtuga, millega aval-
dati volikogu poolt vaprale Ukraina rahvale 
solidaarsust.
• Ülevaate SA Alutaguse Spordi- ja Puhkekeskuse 
tegevusest andis juhatuse liige Avo Sambla, 
kes tutvustas keskuse ajalugu, hetkeseisu ja 
tulevikuplaane. 
• 01.01.2022. a jõustus Ühisveevärgi- ja kanalisat-
siooniseadus uues redaktsioonis, mille järgi asus 
seni kohaliku omavalitsuse pädevusse kuulunud 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kooskõlas-
tamise ülesannet täitma Konkurentsiamet. 
• Võeti vastu määrus, millega kehtestati uued elu-
asemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse 
määramiseks:

• üüritasu kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;
• korterelamu haldamise kulu, sh remondiga 

seotud kulu kuni 6 eurot eluruumi 1 m2 
kohta kuus;

• korterelamu renoveerimiseks võetud laenu 
tagasimakse kuni 6 eurot 1 m2 kohta kuus;

• soojaveevarustuseks tarbitud soojusener-
gia kuni 10 eurot 1 m2 kohta kuus;

• kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse 
maksumus kuni 10 eurot 1 m2 kohta kuus. 
Ahikütte puhul mitte üle 600,00 euro 
aastas. Kompenseerimine toimub kulu 
tegemise kuul;

• veevarustuse ja reovee ärajuhtimise 
teenuste maksumus kuni 50 eurot inimese 
kohta kuus. Kompenseerimisel võetakse 
arvesse ka abonenttasu ja vee jaotustee-
nuse maksumus. Septiku tühjendamise 
puhul kompenseeritakse kulu kuni kaks 
korda aastas. Kogumismahuti tühjenda-
mise puhul kuni neli korda aastas. Kom-
penseerimine toimub kulu tegemise kuul;

• tarbitud elektrienergia maksumus kuni 
50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus 
ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 
40 eurot kuus;

• tarbitud gaasiballooni maksumus kuni 
60 eurot kvartalis. Balloonigaasi puhul 
kompenseeritakse üks balloon gaasi kvar-
talis, alates 5-liikmelisest perest kaks bal-
looni kvartalis. Kompenseerimine toimub 
kulu tegemise kuul;

• maamaksukulu, mille arvestamise aluseks 
on kolmekordne elamualune pind kuni 
0,30 eurot 1 m2 kohta kuus;

• hoone kindlustuse kulud kuni 1 euro 1 m2 
kohta kuus;

• olmejäätmete veotasu kuni 10 eurot ühe 
elaniku kohta kuus.

• Määrati Alutaguse valla 2021. a konsolideeri-
tud majandusaasta aruannete auditi läbiviijaks 
Audest Audiitorteenuste OÜ.
• Anti nõusolek võõrandada otsustuskorras pere-
mehetu ehitisena Illuka valla omandisse tulnud 
vallasvara – ½ mõttelist osa elamust  (EHR kood 
102003290) ja kuurist (EHR kood 102003291)  
aadressil Taari, Karoli küla,  teisele ½ mõttelise 
osa  omanikule hinnaga 1000 eurot.
• Anti nõusolek Iisaku alevikus valla omandis 
olevate Kraavi põik 5 ja Kraavi põik 6 liitmiseks.
• Võeti vastu otsus Katase küla 23c kinnistu detail-
planeeringu kehtetuks tunnistamiseks.
• Vastu võtmata jäi otsus Uusküla Uuemetsa, Jär-
vekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu 
algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise 
hindamise algatamata jätmise kohta.
• Võeti vastu otsus algatada Alutaguse valla aren-
gukava 2021-2030 osaline muutmine. Arengu-
kavas tuleb üle vaadata, parandada, täiendada 
alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tege-
vuse osas. Arengukava muutmise eesmärgiks 
on haridusvõrgu korrastamine. Kui arengukava 
muutmisega kaasneb mõju eelarvele, tuleb 
eelarve strateegia viia arengukavaga kooskõlla.

KANDIDAATE SAAB ESITADA:
• interneti teel, täites vormi SIIN https://bit.ly/3L8nZsn;
• e-posti teel, saates vormikohase taotluse, mille saab alla laadida siit 
https://bit.ly/3xJHwv5 ja soovi korral lisamaterjali aadressile press@fin.ee;
• posti teel, läkitades täidetud vormikohase taotluse, mille saab alla laadida 
siit https://bit.ly/3ELTl5x ja soovi korral lisamaterjali märgusõnaga 
„Regionaalmaasikas“ aadressile Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
* https://bit.ly algusega lingi nimed on lühendatud veebiviited 

Tudulinna piirkonna reisijatele busside 
sõiduplaanide muudatustest alates 04.04.2022
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Sotsiaaltöötaja vastuvõtt
Kurtna raamatukogus
Kurtna raamatukogus võtab kliente vastu sotsiaaltöötaja Inna 
Zahhalina teisipäeviti 9.0013.00. Küsimuste korral helistada 
tel 5555 3486 või kirjutada inna.zahhalina@alutagusevald.ee

Alates 04.04.2022 Illuka teenuskeskuses uued 
klientide vastuvõtuajad.
Illuka teenuskeskuses järgmised klientide vastuvõtud:

• õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt kolmapäeviti 
ja reedeti kell 8.00–16.00. 
Teistel nädalapäevadel on võimalik kohtumine kokku 
leppida tel 520 2014 või kirjutada ekiri 
tairi.hytt@alutagusevald.ee
• sotsiaaltöötaja Inna Zahhalina reedeti kell 9.00–13.00. 
Küsimuste korral helistada tel 5555 3486 või kirjutada 
inna.zahhalina@alutagusevald.ee
• korrakaitsespetsialist Meelis Tinno kohtumine kokku 
leppida tel 509 3737 või kirjutada ekiri 
meelis.tinno@alutagusevald.ee

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 
2030+ ettevalmistamine
Lugupeetud piirkonna kalandus-, turismi- ja muud ettevõt-
jad, vabaühendused, omavalitsused ja kõik teised huvilised!
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) on 
alustanud Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 
programmperioodi 20212027 Peipsi kalanduspiirkonna stra
teegia koostamist. Peipsi kalanduspiirkond asub Alutaguse, 
Mustvee, Jõgeva, Tartu, Peipsiääre, Luunja, Kastre, Räpina ja 
Setomaa valdade territooriumil. 
Kuulmaks Teie mõtteid ja ideid, oleme läbi viimas kohalikke 
arutelusid, et selgitada välja piirkonna vajadused ja määrat
leda uued strateegia eesmärgid. 
Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ ettevalmista-
mise arutelud toimuvad:

• 19. mai kell 14.00 – PKAK kontor  
(Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa)

• 24. mai kell 14.00 – Kauksi rannahoone  
(Rannapromenaadi, Kauksi, Alutaguse vald, 
IdaVirumaa) 

• 14. juuni kell 13.00 – PKAK kontor – piirkondlik 
kokkuvõttev arutelu

*Võimalusel palun registreeri oma teabepäeval osalemise soov 
ekirjaga pkak@pkak.ee või tel 517 5583 (Urmas Pirk)

Ootame aktiivset osavõttu, et meie strateegias 
saaks kõik olulised teemad kajastatud!

Lisainfo www.pkak.ee

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 24.03.2022 otsusega nr 32 
kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud 
Katase küla 23c kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Katase külas asuvat Rannasalu tee 75, 
osaliselt Rannasalu tee 77 ja munitsipaalomandis olevat Julia 
kinnistut. Planeeringuga anti Rannasalu tee 75 krundile ehitusõi
gus elamu ja abihoone ehitamiseks. Kinnistu omanik soovib pla
neeringu elluviimisest loobuda ja lähtuda krundi hoonestamisel 
üldplaneeringuga määratud ehitus ja maakasutustingimustest.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik 
tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andme
vara.ee/alutaguse_vald/dokument/5275268. 

• • •
Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Rannapungerja küla Pool-
saare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik 
väljapanek toimub 13.04-12.05.2022 Alutaguse Vallavalitsuses 
(Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avalik arutelu toimub 17.05.2022 
algusega kell 15.00 Kauksi rannahoones (Rannapromenaadi, 
Kauksi küla).
Planeeritav maaala hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja 
Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid ning osaliselt Ranna 
(81501:005:1070) ja Pungerja (81501:005:0060) kinnistuid. Detail
planeeringu koostamise põhieesmärk on Rannapungerja jõe 
äärsele alale elamupiirkonna moodustamine. Detailplaneerin
guga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine 
elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks, 
määratakse ehitusõigus, liikluskorralduse, haljastuse ja heakor
rastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja rajatiste ning servituutide 
seadmise vajadus. Ehitusõiguse realiseerimiseks ning parkimis
võimaluste laiendamiseks tehakse ettepanek Rannapungerja 
jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrile.
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: www.alutagusevald. ee/
avalikudvaljapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul 
õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.

Detailplaneeringud

TTJA: palume vältida ilutulestiku kasutamist
Arvestamaks Ukrainast saabuvate sõjapõ-
genike kannatustega paneb Tarbijakaitse 
ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koos 
teiste riigiasutustega inimestele südamele 
vältida praegusel ajal pürotehniliste toodete 
kasutamist.

Tänases olukorras võivad ilutulestiku 
paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele 
sõjapõgenikele, keda Eestis majutatakse. 
Seetõttu paneb TTJA inimestele südamele 
kaaluda pürotoodete kasutamise vajalikkust 

ning võimalusel vältida ilutulestiku laskmist 
eelkõige piirkondades, kus majutatakse 
sõjapõgenikke. Ajal, kui Eestisse jõuab üha 
rohkem sõjakoldest äsja saabunud inimesi, 
on paljudele meie maal põgenikuna viibija-
tele rahulik igapäevaelu olulisem kui kunagi 
varem.

Lisaks sotsiaalmeedias levivale infole on 
TTJAle laekunud pöördumine sõjapõgenike 
majutaja poolt, kus on selgitatud, et ilutu-
lestik on mõjunud hirmutavalt sõjakoldest 

põgenenud Ukraina lastele, põhjustades 
õhtuti ärevust ja paanikat.

Samuti tuletavad asutused meelde, et ava-
likus kohas on seadusest tulenevalt keelatud 
tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra 
või valgusefekte, mujal kui avalikus kohas 
kehtib see reegel ajavahemikus kella 22.00-
st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl 
kella 00.00-st kuni 07.00-ni.

Kodutoetus lasterikastele peredele
KredEx avab 25.04.2022.a. lasterikaste 
perede kodutoetuse taotlusvooru. Taot-
lusvoor on avatud kuni 06.06.2022.a.

Toetus on suunatud madala sissetule-
kuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm 
kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes 
moodustavad ühise leibkonna. Toetus-
summa on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja 
neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe 
korra kodutoetust eraldatud, saab teistkord-
selt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja ena-
malapseline pere, kellele on eelnevalt ühe 
korra kodutoetust eraldatud, saab teistkord-
selt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:
• eluruumi ostmiseks, kui perel puudub 

isiklikku omandisse kuuluv eluruum 
või kui see ei vasta tänapäevastele ela-
mistingimustele. Eluruumi ei tohi osta 
leibkonnaliikmelt või temaga otse- või 
külgjoones suguluses olevalt inimeselt;

• ehitamisega seotud tegevusteks, kui 
leibkonna omandis olev eluruum ei vasta 
tänapäevastele elamistingimustele. Ehi-
tamise all mõeldakse taotleja või tema 
kuni 15-aastase lapse omandis oleva elu-
ruumi renoveerimist, ümberehitamist, 
laiendamist, püstitamist, tehnosüstee-
mide või –võrkude rajamist, muutmist 
või asendamist, tegevuste elluviimiseks 
vajaliku ehitusprojekti koostamise ning 
omanikujärelevalvega soetud kulude kat-
mist. Ehitusprojekti koostamise kulu on 
abikõlblik 20% toetussummast.

Olulisemad tingimused:
• Taotleja on seaduslik vanem, abielus 

või vabas kooselus elavad vanemad, 
lapsendaja(d), eestkostja(d) ja kasu-
vanem (vanema elukaaslane, kes ei ole 
ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik 
vanem). Kui leibkonnas on 2 vanemat, 
peavad mõlemad vanemad vastama taot-
lejale esitatavatele nõuetele ja esitama 
taotluse koos ning neid käsitletakse koos 
taotlejana.

Leibkonnaliikmeteks loetakse alati:
• taotleja;
• taotleja praegusest või varasemast 

kooselust sündinud või eestkoste või 
hoolduslepingu alusel peres kasvavad 
vähemalt kolm kuni 19- aastast last (k.a).

Leibkonda võivad peale nende kuuluda 
ka täiendavad leibkonnaliikmed:
• taotleja 20–21 aastane laps, kes on 

õpilane/üliõpilane:
• taotleja üle 19 aastane puuduva töövõi-

mega või püsivalt töövõimetuks tunnis-
tatud laps;

• taotleja vanaduspensionieas, puuduva 
töövõimega või püsivalt töövõimetuks 
tunnistatud vanem.

• 2021. aastal saadud maksustatav tulu ei 
või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna 

liikme kohta kuus. Tulu hulka arvesta-
takse kõik eraisikuna ja ettevõtjana tee-
nitud tulud. Maksustatava tulu hulka ei 
arvestatava tulumaksuga mittemaksusta-
tavaid tulusid (nt elatisraha, lastetoetu-
sed), ega noorema kui 18-aastase lapse 
töötasu.

• Tulude tõendamiseks esitatakse Kre-
dExile kõikide täisealiste leibkonnaliik-
mete 2021.a. maksuandmete tõendid.

• Kõik leibkonna liikmed peavad olema 
registreeritud toetusealusesse eluruumi. 
Eluruumi püstitamise, elamiskõlbmatu 
eluruumi renoveerimise või eluruumi 
soetamise korral peavad kõik leibkonna 
liikmed olema registreeritud ühele aad-
ressile, sinna kus reaalselt elatakse.

• Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/
lapsed peab olema toetusealuse eluruumi 
omanik või kaasomanik (ehitamisega 
seotud tegevused).

• Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase 
lapse omandis ei või olla rohkem, kui üks 
eluruumina kvalifitseeruv eluruum. Välja 
arvatud juhul, kui tegemist on kõrvuti 
või teineteise peal paiknevate korterite 
või majaosadega, mis on omavahel ühen-
datud või kui toetust taotletakse nende 
ühendamiseks.

• Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla 
täitemenetlusregistri andmetel kehtivat 
täitemenetlust ja Krediidiinfo andme-
tel võlgnevust suuremas summas kui 
1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud 
kohtuotsust füüsilise isiku pankrotime-
netluse algatamiseks või pankroti väl-
jakuulutamiseks (v.a kui on vabastatud 
pankrotimenetluses täitmata jäänud 
kohustustest). Samuti ei tohi taotleja 
omandis ja projekti objektiks oleval 
eluruumil olla kinnistusraamatus käsu-
tamise keelumärget.

• Teistkordset toetust saavad taotleda 
pered, kellel on eelmine toetus kasu-
tatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja 
KredExile esitatud toetuse kasutamise 
aruanne.

• Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on 
taotluse esitamisele eelneva 5 a jooksul 
tehtud toetuse osalise või täieliku taga-
sinõudmise otsus.

• Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või 
elamisloa kehtivusaeg peab ületama mää-
ruses kehtestatud taotleja/toetuse saaja 
kohustuste täitmise tähtaega.

• Peres kasvav keskmise, raske või sügava 
puudega laps annab taotlusele lisapunkte 
ning puude tõendamiseks esitatakse 
taotlemisel koopia puude raskusastme 
tuvastamise otsusest.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:
• Toetuse taotlus (KredExi vorm)
• Maksuandmete tõend(id) kõigi täisea-

liste leibkonna liikmete 2021. a saadud 
maksustatava tulu kohta.

Ehitustöödega sihtotstarbe korral:
a) ehitustööde eelarve (KredExi vorm)
b)  hinnapakkumised. Kui töid tehakse 
ise, siis üks hinnapakkumine materjalide 
kohta. Kui töid teeb firma, siis kaks võrd-
levat hinnapakkumist töödele.
c) fotod taotleja või tema kuni 15- aas-
tase lapse omandis olevast igast eluruu-
mist ja hoone välisilmest (fotod peavad 
kajastama ka puudusi/tegevusi, mille 
parendamiseks toetust taotletakse)
Eluruumi ostmise korral omandatava 
eluruumi kirjeldus (KredExi vorm), 
kuhu märgitakse esialgse nägemusena 
kinnisvara müügipakkumiste hulgast 
valitud kinnisvara.

Lisadokumendid, mis esitatakse vasta-
valt vajadusele:

a) välisriigi 2021. a tuludeklaratsioon, 
juhul kui täisealine leibkonna liige on 
töötanud mitteresidendina välisriigis;
b) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegut-
seb volituse alusel;
c) puude raskusastme tuvastamise otsuse 
koopia, juhul kui leibkonnas on kesk-
mise, raske või sügava puudega laps;
d) õppeasutuse tõend juhul, kui täiendav 
leibkonnaliige on õpilasest laps vanuses 
20-21 a;
e) tõend töövõimetuse määramise kohta 
juhul, kui leibkonnas on püsivalt töö-
võimetu või puuduva töövõimega üle 
19-aastane laps või taotleja vanem;
f) kaasomandi korral notariaalne kasu-
tuskord või kaasomanike vahel sõlmitud 
kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos elu-
ruumi plaaniga;
g) eluruumina mittekvalifitseeruva lisa-
kinnisvara korral vabas vormis eluruumi 
kirjeldus koos fotodega või kohaliku 
omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et 
tegemist on eluruumina mittekvalifit-
seeruva kinnisasjaga.

Taotlust saab esitada alates 25.04.2022.a. 
KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti 
teel aadressil toetused@kredex.ee (doku-
mentide allkirjastamiseks vajalik digitaalse 
allkirjastamise võimalus). Taotlusi saab esi-
tada ka paberil, posti teel aadressil „Kodu-
toetus", Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, 
Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Täpsema info taotlemise tingimuste ja 
taotluste esitamise kohta leiate KredExi 
kodulehelt www.kredex.ee.

Täpsustavate küsimuste korral võtke 
palun ühendust kodutoetuse halduriga.

Kersti Saar
toetuste haldur

6674 109

Anu Holmberg
toetuste haldur

6674 110

Aire Oolup
toetuste haldur

6674 120

toetused@kredex.ee
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Mure ühendab 
ja lähendab

 
Merle Pikhoff
toimetaja

Veetsin oma vaikse laupäeva koos päris paljude 
Iisaku kogukonna liikmetega arutelupäeval, 

mis oli kokku kutsutud Iisaku Gümnaasiumi 
hoolekogu poolt, et rääkida Iisaku Gümnaa-
siumi tulevikust. Alutaguse Vallavolikogu hää-
letas 24.03. 2022 toimunud istungil arengukava 
osalise muutmise poolt, mis annab muu hulgas 
võimaluse Iisaku Gümnaasiumi gümnaasiumiosa 
sulgemiseks. Päris suur hulk inimesi on otsusta-
valt selle otsuse vastu. On korraldatud allkirjade 
kogumine vastavasisulisele petitsioonile. Arutelus 
osalenute põhiline argument on, et gümnaasiumi 
säilimine Iisakus on piirkonna elujõulisuse pant. 
See hoiab paigal elanikkonda (loe maksumaks-
jat).  Ja kindlasti on oma väärtus igat kooliastet 
ühendaval koolil ja sellel, et Iisaku Gümnaasiumis 
on eestikeelsem õpikeskond kui Ida-Virumaa rii-
gigümnaasiumites. Ning mis siin salata, aleviku 
pildis on ka tore näha noori inimesi. Neli aastat 
tagasi, kui otsustati Iisaku Gümnaasiumi jätka-
mine, seati eesmärgiks gümnaasiumiosas õpilaste 
arvu tõus viiekümneni. Tänaseks on see tingi-
mus täidetud (edaspidi on näha arvude juures 
numbrit 49, see tuleneb sellest, et üks õpilastest 
on siirdunud vahetusõpilasena USA-sse.). Koolile 
on heidetud ette kehva taset ja halbu tulemusi 
riigieksamitel. Aga kooli lõpetajate hulgast on 
sirgunud näiteks õpetajaid, füsioterapeute, joo-
nestaja, elukutselisi kaitseväelasi, IT valdkonna 
spetsialiste jne. Ei kõlagi ju väga halvasti. Seega 
jäi arutelul kõlama soov, et koolile tuleks anda 
võimalus end tõestada. Samas on päris suur hulk 
neid Iisaku noori, kes on teinud valiku mõne muu 
gümnaasiumi kasuks. Ja ega saa neid selles süü-
distadagi. Mõni langetab oma otsuse muu kooli 
süvendatud valdkonna tõttu, mõni tahab leida 
uusi sõpru, mõni tahab olla juba suur ja iseseisev. 
Mis iganes. Noorelt peabki otsima ja avastama. 
Aga kurvem on see, kui minnakse lihtsalt kodu-
kooli ebakindla olemasolu tõttu. 

Ei ole lihtne otsus. Numbrid räägivad ühte 
keelt ja süda teist. Käesolevas lehes on palju 
materjali, mis ehk pilti selgitada aitab. 

Tauno Võhmar
vallavanem

Alutaguse Vallavolikogu 24. märtsi otsusega 
nr 33 algatati Alutaguse valla arengukava 
2021-2030 osaline muutmine. Volikogu 
maikuu istungil tuleb arutusele muudetava 
arengukava I lugemine, et täiendada seda 
haridusvõrgu korrastamise teemaga. 

Volikogu eelmine koosseis leidis, et valla 
koolivõrguga ei pea enam midagi tegema, sest 
sellega on kõik korras, ent faktid ütlevad meile 
muud. Iisaku gümnaasiumi jätkamist või sulge-
mist volikogu istungil päevakorras ei ole. Kind-
lasti jätkab gümnaasium järgmisel õppeaastal. 
Arengukava haridusvaldkonna täiendamise ees-
märk on leida parim tee, kuidas meie haridus-
asutustega edasi minna. Me ei tohi seda teemat 
vältida, peame rääkima oma koolide tulevikust. 

Praegune olukord
Alutaguse vallas on kolm kooli: Illuka põhikoo-
lis on õpilasi 107, Mäetaguse põhikoolis 133 ja 
Iisaku gümnaasiumis 194, sh põhikooliastmes 
145 ja gümnaasiumiklassides 49. Seega on õpi-
lasi praegu kokku 434.

Aastaeelarve on Illuka koolil 879 749, 
Mäetaguse koolil 1 070 150 ja Iisaku koolil 
1 378 818 eurot, sh Reinar Halliku korvpalli-
kooli kulud gümnaasiumiastmes 68 415 eurot 
(korvpallikooli kulud põhikooli lastele on 
ligikaudu 50 000 eurot aastas). Kui lahutame 
kogukulust riigi eraldatud toetused õpetajate 
palkadeks ja õppevahendite soetuseks, on valla 
rahastus Illuka koolile 493 500, Mäetagusele 
541 000 ja Iisakule 644 700 eurot.

Teiste omavalitsuste õpilasi on meie koo-
lides kokku 102, sh Illukal 52, Mäetagusel 
13 ja Iisakus 37. Kulud ühe õpilase kohta (st 
kooli eelarve miinus riigi toetus jagatud õpi-
laste arvuga) on Illukal 384, Mäetagusel 339 ja 
Iisakus 306 eurot kuus. Teised omavalitsused 
tasuvad õpilaskoha eest põhikooli- ja gümnaa-
siumiseaduse alusel kuni 96 eurot. Seega kulub 
iga teisest kohalikust omavalitsusest pärit õpilase 
õpetamiseks Illuka koolis 180 000, Mäetagusel 
38 000 ja Iisakus 93 000 eurot, kokku 311 000 
eurot aastas.

Koolimajade seisukord
Illukal paiknevad klassid kolmes hoones: mõi-
sas, algklasside majas – spordihoones ja nn 
tööõpetuse majas. Hooned on renoveeritud 
ja lähema kümne aasta jooksul vajavad need 
jooksvaid parendustöid hinnanguliselt 300 000 
euro eest, s.o 30 000 eurot aastas. Kulud hoiab 
kõrgel see, et klassid asuvad mitmes hoones ja 
küttelahendus on ebaefektiivne.

Mäetagusel on renoveeritud koolimaja, 
mis järgmise kümne aasta jooksul kapitaalset 
remonti ei vaja. Kui teha igal aastal värskendus-
remonti kuni 30 000 euro eest, on kümne aasta 
kulud sama suured nagu Illukal: umbes 300 000 
eurot. Kulusid suurendab eraldi hoones asuv 
käsitöömaja.

Iisaku koolihoone on õpilaste praegust ja 
ka tulevast arvu silmas pidades ebaotstarbekalt 
suur. Maja sai 20 aastat tagasi küll uue fassaadi 
ning siseruumid on renoveeritud kuid välja 

vahetada tuleb elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja 
küttesüsteem, aknad ning ebatõhusad ventilat-
siooniseadmed, parandada tuleb katust, soo-
justada uuesti seinad ja vahetada välja fassaad. 
Kõik see läheks maksma 4,87 miljonit eurot. 
(Vt Inseneribüroo Telora OÜ koostatud ehi-
tusmaksumuse hinnangut.)

Praegu on koolihoonete ülalpidamiskulud 
Illukal 85 000, (kõik mõisahoone majandusku-
lud ei kajastu kooli eelarves, 12 800 eurot on 
mõisa majutusteenuse all) Mäetagusel 99 000 ja 
Iisakus 155 000 eurot aastas. Arvestades elektri- 
ja küttehindade tõusu, kasvavad kulud tulevikus 
märkimisväärselt.

Laste arv
Paraku sündimus väheneb, ja mitte üksnes 
Alutagusel, vaid kogu maakonnas. (Vt sündide 
prognoosi). Seega väheneb ka tulevikus kooli 
minevate laste arv. Vallas sünnib keskmiselt 34 
last aastas – see tähendab, et viie-kuue aasta 
pärast on valla iga kooli klassides keskmiselt 
11 last, mõnes rohkem, mõnes vähem.

Valla tulud ja kulud
Valla eelarve tulud vähenevad, aga kulud kasva-
vad. Eelarve omatulud on sel aastal 11,9 miljonit 
eurot, millest füüsilistelt isikutelt laekuv mak-
sutulu moodustab 30% ja kaevandustegevusest 
laekuvad maksud 35%.

Eelarve kuludest pool (51%) moodustavad 
hariduskulud. (Vt tulude ja kulude graafikuid.)

Mida see valla jaoks tähendab?
Esiteks, kui põlevkivi kaevandamise maht vähe-
neb, kahanevad valla tulud ja senisel kujul ei 
ole võimalik valda edasi majandada. Selleks, et 
olla jätkusuutlik, tuleb kulusid vähendada igas 
valdkonnas, enim aga haridusvaldkonnas.

Teiseks, on ebaõiglane, et Alutaguse valla 
maksumaksja kulutab aastas üle 300 000 euro 
teiste omavalitsuste õpilaste õpetamiseks, selle 
asemel, et investeerida see raha oma inimeste 
elukeskkonda, sh koolide õpikeskkonda, õpe-
tajate palkadesse või muudesse uutesse lahen-
dustesse, mis meie koolide atraktiivsust suuren-
daksid. Mõistkem õigesti: on väga tore, et meie 
koolidesse tahavad tulla õpilased väljastpoolt 
valda, kuid ei ole tore, et Alutaguse maksumaksja 
selle omast taskust kinni maksab. Nelja-aastase 
valitsemisperioodi jooksul on see summa kokku 
üle 1,2 miljoni euro! Ei tohi leppida suhtumi-
sega, et raha on ja haridus ongi kallis – see on 
priiskamine ja tuleviku arvelt elamine. Selle 1,2 
miljoni eest jääb ju oma valla inimeste heaks 
midagi tegemata. Kui eelarvetulud vähenevad, 
ei suuda me seda summat maksta. 

Kolmandaks, meil on Eesti suurimad koo-
lide ülalpidamise kulud õpilase kohta ja raiskav 
ruumikasutus. Arvestades, et kooli minevate 
laste arv väheneb, tuleb koolimajad kohandada 
õpilaste arvule vastavaks, et vähendada tule-
vasi ülalpidamiskulusid. Ettekujutus, et lähema 
10–15 aasta jooksul lisandub meile suur hulk 
noori peresid, kes kolivad siia just gümnaasiumi 
või korvpallikallaku pärast (mille praegu on vali-
nud 13 gümnaasiumiõpilast, kellest vaid üks 
on Alutaguse valla elanik), ei ole põhjendatud. 
Viimased neli aastat on seda näidanud. Lisaks 
ei ole olnud väga motiveerivad ka gümnaasiu-
miastme riigieksamite tulemused. Meil tuleb 
luua parim keskkond eelkõige oma laste jaoks 
ning esmajoones panustada tugevasse põhi-
kooli – siis jääb siia rohkem paikseks ka neid, 

kellel on juured siitkandist või kes on seni siin 
üksnes suvitanud ja tulevad tagasi need, kes on 
siit vahepeal lahkunud.

Võimalused ja lahendused
Esiteks, meil tuleb vähendada koolide püsiku-
lusid, investeerida uutesse ja säästlikesse lahen-
dustesse ning võimaluse ja vajaduse korral 
ühtlustada haridusasutuste juhtimist, köökide 
kasutust jne.

Teiseks, kooliruumid on vaja viia vastavusse 
õpilaste arvuga. Praegu on veel võimalus ehitada 
Iisakusse koos riigiga täiesti uus ja nüüdisaegne 
koolimaja. Jah, see eeldab gümnaasiumiosa 
sulgemist, kuid juba nüüd käib kaks kolman-
dikku valla lastest teistes gümnaasiumides, 
nende hulgas ka Iisaku lapsed. Kui arvestada 
uue koolimaja maksumuseks 5 miljonit eurot 
ja valla omaosaluseks 20%, saaksime 1 miljoniga 
parima, moodsaima ja praegusest mitu korda 
väiksemate püsikuludega koolimaja. Isegi kui 
valla omaosalus oleks 2 miljonit, oleks see ikkagi 
kaks ja pool korda väiksem summa, kui kuluks 
praeguse hoone kordategemisele. Kui me seda 
riigi pakutavat võimalust ei kasuta, siis peame 
järgmised kümme aastat edasi oma senist kooli-
maja, remondime pidevalt ja kulutame miljoneid 
eurosid. Neid kulusid riik ei kata, see tuleb 100% 
vallaeelarvest. Kümne aasta pärast jõuame aga 
ikka tõdemuseni, et see hoonekompleks on liiga 
suur, moraalselt vananenud ja kulukas pidada. 
Õigemini jõuavad selle tõdemuseni siis juba 
uued vallajuhid, volinikud ja need lapsevane-
mad, kelle lastel on aeg kooli minna.

Kolmandaks, õpilaskoha kulud peavad olema 
õiglaselt tasustatud. Selleks on mitu teed: tuleb 
saavutada seaduse muutmine, et teised omavalit-
sused maksaksid tegelike õpilaskoha kulude järgi, 
mitte kolm korda vähem nagu praegu, muuta 
klassikomplektide arvu või minna üle erakooliks 
(olgu siis keelekümbluskool, waldorfkool, spor-
dikool vms). Viimasel juhul maksaks Alutaguse 
vald oma õpilaste eest nii nagu praegugi ja teiste 
valdade õpilaste eest tasuksid nende omavalit-
sused ja lapsevanemad. See oleks meie maksu-
maksja suhtes õiglane.

Kokkuvõtteks
Tunnistagem: meil on haridusvaldkonnas reform 
tegemata ning asjad ei ole hästi ja korras, nagu 
on väidetud. Praegu on viimane aeg midagi ette 
võtta.

Sellest vallalehe lisalehest leiab asjast huvi-
tatud lugeja mitmed haridus- ja teadusministee-
riumi analüüsid ja arvamused ning vallavalitsuse 
kogutud andmed. Tutvuge ja mõelge kaasa, 
millist haridusvõrku me tulevikus näha tahame, 
millist kooli me oma lastele tahame.

Vallavalitsuse eesmärk on teenida oma ela-
nikke, kujundada paremat ja ilusamat elukesk-
konda ning leida lahendusi, et vald oleks kestlik, 
mitte ei satuks ükspäev maksejõuetusse. See, et 
on erinevaid arvamusi ja tulevikunägemusi, on 
normaalne. See, et on vassitud väitega, justkui 
vallavalitsus sooviks lihtsalt koole kinni panna, 
või vastandatakse vallavalitsust kogukonnaga, ei 
ole normaalne. Enamik vallavalitsuse töötajatest 
on samuti siinse kogukonna liikmed: Alutaguse 
valla elanikud ja maksumaksjad, kes hoolivad 
oma kodukohast väga.

Olgem siis vastastikku lugupidavad, ausad 
ja lahendusi pakkuvad. Otsigem koos parimat 
lahendust.

Miks on vaja Alutagusel 
koolivõrku korrastada?

Vald sündinud laste arv

2013 2014 2015 2016 2017 Kokku

Iisaku 8 15 3 6 6 38

Illuka       

Mäetaguse 22 33 27 21 22 125

Tudulinna       

Alajõe       

(Teiste ühinenud valdade andmed puuduvad) 163

SÜNNID 2013 – 2017

Vald sündinud laste arv

2018 2019 2020 2021 Kokku

Iisaku 5 9 8 11 33

Illuka 7 7 9 11 34

Mäetaguse 16 13 17 13 59

Tudulinna 1 2 4 1 8

Alajõe 1 2 0 1 4

Kokku 30 33 38  37 138

SÜNNID 2018 – 2021

2022 EELARVE TULUD

2022 EELARVE KULUD
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Piret Sapp
Haridus- ja Teadusministeeriumi
kohalike omavalitsuste koostöö ja 
koolivõrgu nõunik

Vajadus koolivõrgu korrastamisega tegutseda 
tuleneb meie rahvastiku muutustest. Kui 
2008/2009. aastal omandas üldkeskharidust 
ligi 31 000 õpilast, siis 2021/2022. aastal 
veidi enam kui 24 000 ehk pea neljandiku 
võrra vähem. 
• Kohaliku omavalitsuse põhiülesanne ei ole 
keskhariduse korraldus. Omavalitsuse põhi-
ülesanne on alus-, põhihariduse ja huvihari-
duse korraldus. Juba aastast 2010 muutis rii-
gikogu seadusandlust andis riigile suurema 
vastutuse keskhariduse korraldamisel ja luua 
igas maakonnas vähemalt üks riigigümnaa-
sium. Kutsekeskhariduse vastutuse on aas-
takümneid juba riigil. Haridusvaldkonna 
arengukava näeb ette selgema vastutus kesk-
hariduse tasemel, kokkuleppel omavalitsustega 
enam vastutust riigile. 
• Omavalitsuste kulud suurenevad, õpilaste 
arv maapiirkondades kahaneb. Omavalitsused 
seisavad silmitsi keskmiselt 30% suuremate 
vältimatute kuludega õpilase kohta, võrreldes 
linnadega. Juhul, kui omavalitsused koolivõrgu 
tulevase väiksema nõudlusega ei kohanda, on 
kulude kasv suurim kõige väiksemates oma-
valitsustes, kus on ka suured vanade ja liiga 
suurte avalike hoonete ülalpidamise kulud. 
Riigieelarvelisele õpetaja palgatoetusele lisaks 
panustavad alla 100 õppuriga gümnaasiumeid 
pidavad KOVid igal aastal põhikooli õpetaja 

palgaraha ja teiste avalike teenuste arvelt ca 1,4 
mln täiendavalt gümnaasiumiastme õpetajate 
palkadeks jäädes ikkagi alla õpetaja keskmisele 
palgale. 
• Juba täna jätkab vaid neljandik noortest 
gümnaasiumiastet oma kodukoolis. Suur osa 
siirdub õppima sama omavalitsuse või maa-
konna teise kooli ning osa ka teise maakonda. 
Selgelt tuleb esile õpiränne alla 100 gümna-
sistiga koolide omavalitsustes, kus enamikel 
juhtudel pooled või isegi suurem osa õpilastest 
on valinud üldkeskhariduse omandamiseks 
teises kohalikus omavalitsuses asuva kooli. 
• Nüüdisaegne õpikäsitus ja motiveeriv kesk-
kond on tõenäolisemalt paremini toetatud 
suurtes koolides. 2021.a riikliku rahuloluküsit-
luse andmed näitavad, kooliga rahulolevaid 11. 
klassi õpilasi on keskmisest enam suurtes koo-
lides. Üle 300 õpilasega munitsipaalkoolides 
on rohkem kui pooltel vastanutel koondhin-
nang kooliga rahulolule 5-pallisel skaalal vähe-
malt 4. Alla 100 õpilasega munitsipaalkoolide 
grupis tervikuna on rahul või väga rahul koo-
liga veidi alla kolmandiku vastanutest. 
• Mitmete näitajate poolest on riigigüm-
naasiumite hariduse kvaliteedinäitajad Eesti 
keskmisest paremad. Näiteks on riigigümnaa-
siumites keskmiselt gümnaasiumiastme lõpe-
tajate osakaal (nominaalaeg + 1 õppeaasta) 
85,7% (Eestis 82,6), Eestis edasiõppijate 
osakaal gümnaasiumi lõpetanute üldarvust 
66,4% (Eestis 58,6), kõrghariduse omanda-
nute osakaal kuus aastat pärast gümnaasiumi 
lõpetamist 52,3 (Eestis 46,1) ning õpetajate 
vastavus riigikeele oskuse taseme nõuetele 
96,2% (Eestis 93,3). 

• Alla 100 õpilasega gümnaasiumiastme koo-
lid pakuvad keskmiselt vähem valikkursuseid. 
Kui alla 100 gümnaasiumiõpilasega koolides 
õpetatakse keskmiselt 9 erinevat valikkursust, 
siis 300 või enama õppuriga koolides laieneb 
valik keskmiselt 18 valikkursusele. 
• Õpetajate arv peab olema vastavuses õpilaste 
arvuga. Seni on õpetajate arv võrreldes õpilaste 
arvu langusega muutunud oluliselt vähem (nt 
2005. ja 2020. aasta võrdluses langes õpilaste 
arv ca 18 700 ja õpetajate arv 530 võrra). 
Samuti on erinevus linna- ja maakoolide klas-
side suuruste ja õpilaste-õpetajate suhtarvu 
vahel Eestis OECD riikide võrdluses üks suuri-
maid – maakoolides on keskmiselt iga õpetaja 
kohta 4 õpilast vähem ja igas klassis 10 õpilast 
vähem kui linnakoolides. 
• Mida rohkem õppureid kooli gümnaasiu-
miastmes õpib, seda suurem on kõrgeima kvali-
fikatsiooniga gümnaasiumiastme õpetajate osa-
kaal. Magistrikraadi ja doktorikraadi vahelise 
kvalifikatsiooniga G astme õpetajate osakaal on 
väikseim <100 G astme õpilasega gümnaasiu-
miastme õpetajate hulgas (72%), võrdluseks 
300+ G astme õpilasega koolide gümnaasiu-
miõpetajate hulgas on see näitaja 81%. 
• Suurema õpilaste arvuga koolis on rohkema-
tele õpetajatele tagatud täiskoormusega töö. 
Enam kui pooled alla 100 gümnaasiumiastme 
õppuriga koolide gümnaasiumiastme õpeta-
jad töötavad gümnaasiumiastmes koormu-
sega kuni 0,24 ning 86% õpetajatest töötab 
0,49 ametikohaga. Suurte gümnaasiumide 
gümnaasiumiastme õpetajatest töötab aga 
gümnaasiumiastmes koormusega kuni 0,24 
vastavalt 33% ja 26% õpetajatest. 

IISAKU KOOLI REKONSTRUEERIMISE 
JA EHITAMISE EELDATAVA 
EHITUSMAKSUMUSE HINNANG

KOOSTAS: INSENERIBÜROO TELORA OÜ

1. Eesmärgid
Tellija soovib saada Iisaku kooli olemasoleva hoone rekonst
rueerimistööde eeldatavat maksumust ja eeldatavat maksu
must uue koolihoone ehitamiseks. Rekonstrueerimistööde 
hinnanguline maksumus on Tellijale informatiivseks aluseks 
eesolevate tööde planeerimisel.

2. Hinnatava objekti põhiandmed
Aadress: IdaViru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik, Tartu 
mnt 62

3. Rekonstrueerimistööde maksumuse hinnang
Maksumushinnangu aluseks on hoone visuaalne ülevaatus 
28.02.2022 ja hoone haldaja poolt antud hinnangud olemas
oleva hoone seisukorra kohta.

Vana koolihoone rekonstrueerimiseks vajalikud tööd
Osaliselt on hoone reoveekanalisatsiooni välistorustikud ära 
vajunud ja tekitavad ummistusi. Probleemsed torustiku osad 
tuleb välja vahetada. Hoone ümber puudub sademevee kana
lisatsioon, mille tõttu satub sademevesi katustelt hoone alla. 
Sademevee eemale juhtimiseks tuleb rajada hoone ümber 
sademevee kanalisatsioon ja drenaaž. Viilkatused on ebakva
liteetselt ehitatud ja tuleb uuendada. Lamekatuste soojustus 
on ebapiisav. Lamekatuste katusekate on vananenud ja tekitab 
läbijookse. Lamekatused tuleb rekonstrueerida või asendada 
viilkatustega. Olemasolevad aknad ei vasta tänastele soojapi
davuse nõuetele. Aknad tuleb asendada kolmekordse klaasiga 
akende vastu. Välisuksed tuleb asendada soojapidavamate 
vastu. Fassaadide soojustus on ebapiisav. Paljud viimistlus
plaadid on halvasti kinnitatud või purunenud. Fasaadide soo
justus tuleb terves ulatuses asendada näiteks soojustuskrohvi 
süsteemiga. Vee ja kanalisatsioonisüsteem on vananenud ja 
tuleb välja vahetada. Hoones tuleb välja ehitada tsentraalne 
soojavee varustus. Hoone küttesüsteem on vananenud ja tuleb 
välja vahetada. Olemasolevat küttesüsteemi ei ole võimalik 
efektiivselt juhtida ja see ei taga hoones ühtlast temperatuuri. 
Rajada tuleb soojasõlm, vahetada välja kõik soojatorusti
kud ja küttekehad ning rajada küttesüsteemi automaatika. 
Mõnedes hoone osades ventilatsioonisüsteem puudub. Kõik 
olemasolevad ventilatsiooniseadmed on vananenud ja tuleb 
välja vahetada. Ventilatsiooniseadmete soojavarustus tuleb 
tagada tsentraalsest küttesüsteemist. Olemasolevate elektri 
küttekehade jaoks ei ole piisavalt elektrivõimsust ja nad on 
väga kulukad. Elektri ja nõrkvoolusüsteemid on vananenud ja 
tuleb uuendada. Peale hoone tehniliste kommunikatsioonide 
uuendamist on vaja taastada või uuendada enamus hoone 
siseviimistlusest.

Kinnistu pindala: 85 191 m²
Ehitusalune pind: 5 332 m²
Hoone netopind: 7 631 m²

Hoone rekonstrueerimise maksumus (7631 m²)
Hooneväliste torustike rekonstrueerimine ja  100 000 
sademeveekanalisatsiooni rajamine  
Katused ja vihmaveesüsteemid  550 000
Välisavatäidete vahetus (aknad ja välisuksed)  300 000
Fassaadide soojustamine ja viimistlemine  530 000
Vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine  280 000
Küttesüsteemi rekonstrueerimine  400 000
Ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine  750 000
Elektri ja nõrkvoolusüsteemide rekonstrueerimine  700 000
Siseviimistluse taastamine  450 000
 Maksumus 4 060 000
 Käibemaks    812 000
 Maksumus koos käibemaksuga 4 872 000

4. Uue koolihoone eeldatava maksumuse hinnang
Hinnangu aluseks on 140 õpilase vajadustele vastava kaas
aegse õppehoone rajamise eeldatav maht 2500 m².
Uue koolimaja ehitus 140 õpilasele (ca 2500 m²)
Projekteerimistööd  200 000
Hoone ehitustööd  3 500 000
Hoonevälised tööd ja kommunikatsioonid  300 000
Kooli sisustus  350 000
 Maksumus 4 350 000
 Käibemaks    870 000
 Maksumus koos käibemaksuga 5 220 000

Uue koolihoone maksumuses ei ole arvestatud uue võimla 
rajamise mahtu. Kui uueõppehoone rajamisel rekonstrueerida 
vana võimlahoone siis lisandub selle maksumus 650 000 eurot, 
koos käibemaksuga 780 000 eurot.

5. Õppehoonete kasutuskulud
Olemasoleva hoone rekonstrueerimisega on võimalik hoone 
kasutuskulusid, eelkõige elekter ja küte, tunduvalt alandada. 
Hinnanguliselt 20…30%. Uue hoone kasutuskulud jäävad 
kindlasti üle kahe korra madalamaks kui rekonstrueeritud 
vanal hoonel. Seda eelkõige hoonete suuruse erinevusest aga 
ka vana hoone moraalsest vananemisest, mida ei ole võimalik 
rekonstrueerimisega parandada.

Koolivõrgu korrastamisest

KOOLI NIMETUS ALGKL 
16

PÕHIK 
79 GÜM KOKKU

Ahtme Kool 1   1

Avinurme Gümnaasium 10 4 3 17

Elva Gümnaasium 1  1 2

Jõhvi Põhikool 9 5  14

Jõhvi Vene Põhikool 5 1  6

Kiigemetsa Kool 1   1

KohtlaJärve Ahtme Põhikool 7 3  10

KohtlaJärve Järve Kool 2 1  3

KohtlaJärve Maleva Põhikool 8 9  17

KohtlaJärve Slaavi Põhikool 1 1  2

KohtlaJärve Tammiku Põhikool 4 2  6

Lohusuu Kool 1 3  4

Martna Põhikool 1   1

Sillamäe Eesti Põhikool 1   1

Tallinna Konstantin Pätsi 
Vabaõhukool 1   1

Kadrioru Saksa Gümnaasium  1  1

KohtlaNõmme Kool  3  3

Nõo Põhikool  1  1

Tallinna Kivimäe Põhikool  2  2

Hugo Treffneri Gümnaasium   1 1

ALUTAGUSE VALLA ÕPILASED TEISTES KOOLIDES

KUTSEÕPE ARV

Haapsalu Kutsehariduskeskus 1

IdaVirumaa Kutsehariduskeskus 45

Järvamaa Kutsehariduskeskus 1

Luua Metsanduskool 3

Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool 4

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 1

Rakvere Ametikool 4

Räpina Aianduskool 1

Tallinna Ehituskool 1

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 1

ALUTAGUSE VALLA ÕPILASED KUTSEÕPPES

KUTSEÕPE ARV

Tallinna Majanduskool 1

Tallinna Polütehnikum 3

Tallinna Teeninduskool 1

Tallinna Tööstushariduskeskus 1

Tartu Kunstikool 1

Tartu Rakenduslik Kolledž 16

Valgamaa Kutseõppekeskus 1

Viljandi Kutseõppekeskus 4

Võrumaa Kutsehariduskeskus 1

KOKKU: 91

KOOLI NIMETUS ALGKL 
16

PÕHIK 
79 GÜM KOKKU

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 1 1

Jõhvi Gümnaasium 12 12

KohtlaJärve Gümnaasium 14 14

KohtlaJärve Täiskasvanute Gümnaasium 3 3

Lähte Ühisgümnaasium 2 2

Miina Härma Gümnaasium 2 2

Narva Täiskasvanute Kool 1 1

Narva Vanalinna Riigikool 1 1

Noarootsi Gümnaasium 1 1

Nõo Reaalgümnaasium 7 7

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 2 2

Rakvere Reaalgümnaasium 1 1

Sillamäe Gümnaasium 1 1

Tallinna Arte Gümnaasium 1 1

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 1 1

Tapa Gümnaasium 1 1

Tartu Jaan Poska Gümnaasium 1 1

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 1 1

Tartu Tamme Gümnaasium 1 1

VinniPajusti Gümnaasium 1 1

KOKKU: 53 36 60 149

RIIGIGÜMNAASIUMIDE ÕPILASTELE 
SUUNATUD TOETUSMEETMED:
Koolilõuna
• Tasuta koolilõuna igale õpilasele
Majutustoetus
• Majutuskulud hüvitatakse Alutaguse Vallavalitsuse 

poolt kooli õpilasele, kelle elukoha ja kooli vahelise 
edasitagasi sõidu kestus ühistranspordi või rongiliik
lusega on kauem kui 90 minutit päevas.

• Majutuskulude hüvitamise piirmäär on 70 eurot kuus.
Sõidutoetus 
• Iga õppepäev õppeasutusse ja tagasi elukohta sõitvale 

õpilasele hüvitatakse Alutaguse Vallavalitsuse poolt 
sõidukulu arvestusega üks edasitagasi sõit päevas.

Majutusvõimalused:
• Piirkonna kutseõppekeskuse õpilaskodu
• Piirkonna riigigümnaasiumi õpilaskodu
• Piirkonna üüripinnad
• Majutusasutused, kel on kokkulepe kooliga õpilaste 

majutamiseks
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Muusikaõhtu
Pille Nagel 

22. märtsil toimus traditsiooniline 
muusika õhtu,  kus astusid üles Iisaku 
Kunstide Kooli õpilased ja õpetajad. 
Kaks koroona-aastat olid meie tra-
ditsioonile lünga sisse teinud. Seda 
rõõmsamad olime, et saime taas lap-
sed lavale ja huvilised saali lubada.

Kaks aastat tagasi sundis kuri vii-
rus meid kodudesse just täpselt enne 
toona planeeritud muusikaõhtut, mis 
pidi toimuma reedel ja kolmeteistküm-
nendal kuupäeval. Kui juba reede ja 
kolmteist, siis tundus hea plaan ka 
mustad kassid mängu tuua – pole me 
ju mingid ebausklikud. Niisiis lõikas ja 
kleepis kunstiklass kontserdiks seinu 
kaunistama trobikonna musti kiisusid. 
Tundus aus, et kassid ka tõepoolest 
seinu kaunistama pääseksid. Otsus-
tasime, et tänavune kontsert kannab 
nime „Kassikontsert“, mis ju väga 
kenasti märtsikuuga kokku sobib. 

Slava Ukraini!
Ühel kevadisel pühapäeval käis Iisaku muu-
seumis esinemas Ukraina rahvapilli ansambel 
Perelaz (fotol). Väga ilus ja liigutav kontsert 
oli, silma saime märjaks kõik. Üllatuseks esi-
tasid nad ka Saaremaa valsi.

Alutaguse rahvas on tublisti aidanud 
Ukraina põgenikke, kes sõja sunnil on hätta 
sattunud.  Uskumatu, et sõjaõudused, millest 
meile rääkisid meie vanaemad või vanavane-
mad, on praegu reaalsuseks saanud. Sellist 
saatust ei soovi endale keegi ja sellepärast 
teeb meie inimeste abivalmidus südame väga 
soojaks. Kogusime Alutaguse inimeste abiga 
suure hulga nõusid, potte, panne, kalavõrke 
ja  kangaid kaitsevõrkude punumiseks. Võrke 
punutakse muuseumides üle Eesti, et nen-
dega katta kultuuriväärtusi, ausambaid. Ka 
Iisaku Kihelkonna Muuseumis saab seda teha, 
panustades oma aega, mis tänapäeval kallis. 
Annetati muidugi ka raha, et osta riideid ja 
vajalike asju.

Varjevõrkude punumisel on veel abi vaja. 
Kangaid on, aga punujaid vähe. Kel vähegi 
võimalik võtke ühendust Liivi Möldriga 
(53425152  või 53448738), ta juhendab ja 
teeb vajadusel uksed lahti ka väljaspool töö-
aega. Igati rahulik ja tore tegevus, konti ei 
murra.

Muuseumis aeti käojaani
1. aprillil oli meie muuseumis salongiõhtu, 
kus arutlesime käojaani ajamise teemadel. 
Lisaks selgus, et mees, kes lausa selle varju-
nime all esines, suri 3. aprillil 87 aastat tagasi. 
Saime tedagi meenutatud. Lisasime juurde 
mahlakaid lugusid siit ja naaberkantidest, 

mida on üles kirjutatud ja arhiividest leitud. 
Esimesed lood olime leidnud juba aastatest 
1830 ja tänapäevani välja. Pille Nagel män-
gis vahele rahvalike pillilugusid ja rahvas sai 
kaasa ka laulda. Olime valmistanud suure 
võileivatordi ja pakkusime kohvi ka, lisaks 
tõi Kalju Tarum meile võrratult head kase-
mahla. Väga mõnus ja hubane olemine oli. 
Pakuti välja, et seda huumoriprogrammi võiks 
teistelegi tutvustada, kellele selline žanr meel-
dib. Miks mitte – meie oleme valmis, sest on 
mida rääkida. 

Iisakus tuleb jälle laat! 
Iisaku küla laat toimub sel aastal 5. juunil. 

Müüjaid juba registreerub ning oodata on 
head ja paremat kaupa. 

Kindlasti saavad ka need, kes aeda mõnda 
ilu või õunapuud soovivad, oma valikut täien-
dada. Ilma ei jää sokkidest, särkidest ja muu-
dest riidekaupadest.

Lühidalt: Iisaku tublid lauljad, tantsijad, 
pillimängijad tulevad end näitama.

Külla tulevad ansamblist Kiiora kitarri, 
viiuli ning karmoskaga Matis ja Lauris Lei-
maa Setumaalt, Mait ja Jakko Maltis, Heino 
Seljamaa oma kohvriteatriga. 

Teeme jälle loteriid, avatud on kohvik, 
päeva ohjab Heinar Juuse ja helisid keerab 
juurde ja vähemaks Margus Pikhoff. 

Otsime veel piletimüüjaid ja abilisi muu-
deski laada tegemistes, andke palun endast 
teada.

Oleme oodanud seda laata pikisilmi ja 
ehk seekord ei sega miski selle toimumist. 
Pöidlad pihku!

Ilusat ja rahulikku kevadet!
Iisaku Kihelkonna Muuseumi pere

• 28. aprillil kell 16 Iisaku raamatukogus
HUVITAVATE KOHTUMISTE KLUBI
Külas on kirjanik ja kirjastaja Leelo Kassikäpp. 

• 28. aprillil kell19 Iisaku rahvamajas
Mängufilm „Apteeker Melchior“. Pilet 5/4 €

• 30. aprillil kell 15 Puhatu külaplatsil
VOLBRITRALL. Tule võimalusel kostüümis, sest valitakse 
välja parim kostüüm.

• 7. mail kell 12.00 Iisaku rahvamajas
EMADEPÄEVA EEL. Iisaku muuseum esitleb raamatut 
„Koduuurija Virve Orava elu ja looming“. Väikese kont
serdiga esinevad Iisaku Kunstide Kooli õpilased.

• 11. mail kell 14 Iisaku raamatukogus
MINU ELU LUGU. Oma eluraamatut sirvib Hannes Kask.

•14. mail kell 12 Kiikla rahvamajas
KIIKLA TEATRIAJALOOPÄEV
Ajaloolane Vallo Reimaa räägib, mida teab, kohalikud 
näitavad, mida arvavad teadvat.
Esietendub August Von Kotzebue ja Friedrich Gustav 
Arveliuse ainetel Lennuki, Linnardi ja Kiikla kogukonna 
ühisloominguna valminud naljamäng "August ja Julia".

• 14. mail kell 13.00 Tudulinna kogukonnamajas
TUDULINNA RAAMATUKOGU 100
Kavas tunnustamine, muusikalised vahepalad ja 
sünnipäevatort ning Ragnar Häide ja Hanna Ojametsa 
kontsert.

• 16. mail kell 10.00 Iisaku rahvamajas ja 
kell 12.00 Mäetaguse rahvamajas.
Miksteatri külalisetendus  „Võti“. Pilet 5 €. 
Sobiv alates 5 eluaastast.

• 18. mail kell 12 Iisaku rahvamajas
KULDSE EA KEVADPIDU. Tantsuks Karl Madis 
Registreerimine hiljemalt 11. maiks Alutaguse Valla
valitsus 5280514 (Mäetaguse), Elle Tasane 53320597 
(Iisaku) ja Asta Talviste 56838929 (Iisaku), Lea Maasik 
5223424 (Tudulinna) ja Hille Karp 5228042 (Tudu
linna), Valve Kollo 56959943 (Illuka), Tatjana Ševtšenko 
58115491 (Alajõe) või Alutaguse Vallavalitsus 3366900.

• 20. mail kell 20 Mäetaguse rahvamajas
ISETEGEVUSLASTE STIILIPIDU „TÕHUSTUSPIDU“
Stiilsed etteasted Alutaguse valla isetegevus
kollektiividelt. Erinevad üllatused. Esineb ansambel 
Jämm. Pilet eelmüügist Mäetaguse rahvamajas: kuni 
13. maini 5 €, hiljem (kui kohti jagub) 8 €. 
Alutaguse valla isetegevuskollektiividele tasuta. 
Uksed avatakse kell 19, programmi algus kell 20. 
Lisainfo: huvikeskus@alutagusevald.ee, tel 336 6963

• 21. mail kell 11 Puhatu külaplatsil LOODUSPÄEV

• 22. mail kell 12 Iisaku rahvamajas
IISAKU MÄLUMÄNG. Oodatud on 3liikmelised 
võistkonnad. Uutel võistkondadel palume registreerida 
hiljemalt 21. maiks tel 3393593 või 
merle.pikhoff@alutagusevald.ee

• 26. mail kell 18 Mäetaguse rahvamajas
MÄETAGUSE MÄLUMÄNGU 19. HOOAJA VI VOOR. Uutel 
võistkondadel palume registreerida hiljemalt 18. maiks 
huvikeskus@alutagusevald.ee või 3366963.

• 27. mail kell 19 Kiikla rahvamajas
UKRAINA MUINASJUTTUDE ÕHTU JA RAAMATUMÄNG. 
Esineb folkansambel ''Perelaz'' (Volodymyr Potapenko  
viiul, muusikajuht, Tetyana Ivuškina – vokaal,
Borys Tutuka – gitaar). 
Ukraina muinasjutte pajatavad Käbid ja Kännud.

• 28. mail kell 13 Illuka kiriku juures
JUTUPIKNIK „KUS ME KULLAD KOKKU SAAME“
Lugusid pajatab jutuvestja PIRET PÄÄR
Avatud Illuka koguduse kohvik.

NÄITUSED

•Kuni 15. juuni 2022 Tiina Kriisa fotonäitus „Namiibia“ 
Alajõe Kogukonnamajas.
•Märts – mai 2022 Jõhvi Kunstikooli õpilaste tööde 
näitus, juhendaja Heli Kalle, Kuremäe raamatukogus.
•Märts  mai 2022 Maiga Parksepa näitus ümmargustest 
heegeldatud linikutest "Ainult üks pilts veel!" 
Kuremäe raamatukogus.
•Aprillmai 2022 Ain Spitzi fotonäitus "Inimese ilu. 
Looduse võlu." Kurtna raamatukoguseltsimajas.
•Aprillmai 2022 Karmen Kulli luulenäitus 
Mäetaguse rahvamaja triibukoridoris.
•Maiaugust 2022 Eesti Kunstikoolide Liidu kunstiõpe
tajate maalinäitus „Roheline järv“ Iisaku rahvamajas.

Rakendame sündmustel hetkel kehtivaid piiranguid, 
rohkem infot leiab www.kriis.ee

Seoses COVID-19 viiruse levikuga riigis on võimalikud muutused 
kultuurikalendris, palun jälgida reklaame!

Täpsem info Alutaguse Huvikeskuse kodulehel 
www.alutagusehuvikeskus.ee või

Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender
Alutaguse Huvikeskus tel 336 6963/5885 9979 

huvikeskus@alutagusevald.ee

ALUTAGUSE VALLA 
KULTUURIKALENDER

Foto: erakogu

8. aprillil toimus Iisaku rahvamajas Iisaku Kunstide Kooli tantsuõpilaste etendus "Elemendid", 
mis oli õpilaste endi poolt välja mõeldud ja kujundatud.  Liikumised seadis tantsuõpetaja Ave Jääger-Nurgamaa. Fotod: Kaja Tina

Kontserdiks valmistudes püüdsid 
õpetajad leida lugusid, mis kassidest ja 
teistestki lemmikloomadest jutustaksid. 
Kontsert sai meeleolukas, oli säravaid 
soliste ja vahvaid ansambleid, „Kasside 
boogie“ esitamisel lõid ka tantsijad koos 
õpetaja Avega kaasa. Mõnedele publiku 
seast naeratas loosiõnn ja andis võimaluse 
ka ise pilli mängida – lõime üheskoos heli-
maastiku, kus ülesandeks oli kuulata teisi 
ja lasta oma pilliheli sobival hetkel kõlama.

Nii tore, et koolipere sai taas kokku 
tulla. Tundus, et pea kõigil esinejatel olid 
ka pereliikmed vaatamas. On see ju vana 
tõde, et lapsed teevad heal meelel seda, 
mille vastu vanemad huvi üles näitavad ja 
kodu toetus on kaunite kunstide õppimisel 
väga tähtis.

Pidu pidades mõtlesime ka nendele, 
kellel praegu nii hästi ei lähe. Tegime 
korjanduse Ukrainast päästetud loomade 
heaks. Kunstiklassi õpilased olid valmis-
tanud sini-kollaseid südameid, neid said 
annetajad mälestuseks võtta. Annetusega 
kogunes 187 eurot ja 30 senti. Fotod: Kaja Tina
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Munaralli Kurtna  noortekeskuses
Johanna Tasa

14.04 toimus Kurtna noortekeskuses 
munadepühadega seoses munaralli.

Osavõtjaid oli palju. Ürituse algul 
tuli noortekeskuse õuealalt leida endale 
muna ja seejärel see  kaunistada. Kui 
munad olid ilusad värvilised, asusime 
mune tehismäest alla veeretama, mille 
noorsootöötaja Mirjam oli juba eelnevalt 
meisterdanud. Järgnes munade koksimine, 

see oli äge! Koksimisvõistlusel osales 
igaüks oma kodust kaasavõetud munaga, 
siinkohal sai ka nalja, kuna polnud 
öeldud, millise linnu muna võis kodust 
kaasa koksimiseks võtta. Mina otsustasin 
väikese vingerpussi mängida ja osaleda 
hanemunaga. Nagu arvata võite on ju 
selle muna koor tugevam ja nii suutsin 
teisi koksimisvõistlusel võita. Auhinnaks 
sain pehme kaisujänku. Munaralli on iga 
aastane traditsioon. Noored said ka suu 
magusaks ja  põnevust jagus kõigile.

Teeme Ära talgupäev 
toimub 7. mail 2022
Talgutele on oodatud kõik, kes soovivad oma panuse anda.
Osaleda saab talgujuhina ehk ise talgud korraldades või talgulisena.
Talgute korraldaja võib olla iga eestimaalane, ühing või sõpruskond. 
Muidugi ka ettevõte, omavalitsus või riigiasutus.
Talgujuht teeb ettevalmistused ja kuulutab talgud välja. Andes tal
guveebis talgulistele teada kuhu tulla ja mida kaasa võtta, juhendab 
kohapeal töid ning vaatab, et kõigile jaguks tegevusi.
Ka talguline võib olla iga eestimaalane, tulla võib üksi, sõbra või 
seltskonnaga.
Leia sobivad talgud ja anna oma panus! www.teemeara.ee

7. mail toimuvad Teeme Ära talgupäeva 
raames Kiikla mõisas heakorratalgud
Kiikla küla elanikele on auasi väärtustada oma küla, kogukonda ja tra
ditsioone. Et siin oleks huvitav elada täna ja oleks mida pärandada tule
vatele põlvedele. 2021. a sügisel moodustatud Kiikla kogukonnakogu 
mainis asutamiskoosolekul esimese valupunktina Kiikla mõisapargi 
olukorda ja auditi vajalikkust. Park on eraomanduses ja halvasti hool
datud, mõisahoone laguneb. Nüüdseks on kogukond teadvustanud 
vajaduse teha omanikuga koostööd, et anda oma panus olukorra paran
damisesse. Kogukonda ühendab soov muuta Kiikla mõisa park taas 
heakorrastatud paigaks kus on võimalik kultuurisündmuste toimumine. 

Talgupäeva eemärk on mõisa pargi muutmine niitmiskõlbulikuks, 
okste korjamine, lehtede riisumine ja äravedu mõisa õunaaia komposti, 
võimalusel väiksemate okste põletamine. Veel on kavas paigaldada 
tagasi kaks tahutud maakivi, mis on ära kukkunud mõisahoone ter
rassi trepi küljest ja teha mõned lillepeenrad. Mõisahoone esifassaadi 
üldmulje parandamiseks kaetakse 8 akent voodrilauaga. Aknad on 
vaja puhastada prahist, lauad värvida ja paigaldada.

Kooskõlas 2017. a. Mäetaguse vallavalitsuse tellimusel valminud 
Kiikla mõisa pargi haljastuse taastamise projektiga on juba raietöö
dega alustatud. 

Talgud on registreeritud https://talgud.teemeara.ee/events/kiik
lamoisapargiheakorratalgud. Seal saavad kõik huvilised end regist
reerida ja kutsuda ka sõpru talgutest osa saama. Tööd jagub ja iga 
töökäsi on teretulnud. 

Talgutöödega kaasnevad vältimatud kulutused ja sellega seoses 
on korraldajad tänulikud Alutaguse Vallavalitsusele ja Viru Keemia 
Grupile, kes on lubanud toetada. Vana hea tava kohaselt pakutakse 
talgulistele ka kehakinnitust.  Mõisakompleksi pererahvas on lubanud 
keeta talgusuppi. Eesti Pagar pakub supi kõrvale head ja paremat. 
Toetust on küsitud kohaliku omaalgatuse programmist.

Kiikla mõisa ajalugu kajastavatest artiklitest saab lugeda, et 
1780. aastal rajas Kiikla mõisa omanik Friedrich Gustav von Rosen oma 
mõisasse väikese koduteatri. Eestikeelse koduteatri tegevus Kiiklas 
18. sajandi lõpul oli märkimisväärne, sest Tallinnas avati esimene saksa
keelne teater 1784. aastal August von Kotzebue organiseerimísel. Tänu 
Kotzebuele toimus teatritegemine ka Kiiklas, kuna mõisa selleaegne 
omanik Friedrich Gustav von Rosen oli Kotzebue hea tuttav. Kiikla 
mõisal on Eesti kultuuriloos oluline roll ka selle poolest, et seal töötas 
koduõpetajana Friedrich Gustav Arvelius, keda peetakse eestikeelse 
jutukirjanduse rajajaks.

Kiikla külakogukond on alustanud tegevustega, et väärtustada Kiikla 
mõisa rolli Eesti teatri hällina. 14. mail toimub rahvamajas ajaloopäev, 
kus räägitakse ajaloolistest faktidest ja esietendub kogukonnateatri 
etendus „August ja Julia“, mis jutustab teatritegemise algusest Kiikla 
mõisas 18. sajandil.

Ruth Linnard

Fotod Mirjam Vinkler

Suurel reedel toimus üle mitme aasta taas Iisaku rahvamajas 
lihavõtteturg. Tänud kõikidele kauplejatele ja külastajatele. 
Tõstaksin esile ka tublid Iisaku Kunstide Kooli õpilased, kes 
tekitasid turul pillimänguga mõnusa meeleolu – Anita, Aleks ja 
Tihon. Lihavõtteturu toimumist toetas Alutaguse Vallavalitsus.

Fotod Grete Habakukk



8 ALUTAGUSE VALLA LEHT APRILL 2022

С этим термином я впервые познакомился на страницах журнала, 
где психолог упомянул его, рассказывая о том, как события на 
Украине (а проще говоря — война) находят отражение в нашей 
повседневной жизни. Не знаю, почему этот стыд называется 
именно испанским, усвоил я только одно: испанский стыд - это 
когда кто-то плохо себя ведет, а стыдно за него вам, то есть это 
чувство прямая противоположность понятию «злорадство».
Статья, где я познакомился с новым для себя термином, назвалась 
«Не пускайте войну в себя». Не надо понимать это как призыв 
ничего не видеть, не слышать, не думать об этом. Нормальный 
человек, то есть человек, кому знакомы понятия «совесть», 
«сочувствие» не может не реагировать на происходящее. Только 
вот реакция бывает разной. Одних она побуждает к сверше-
нию каких-то полезных дел, которые могут помочь попавшим 
в беду людям, а у других в душе рождается только злость. Что-то 
невообразимое творится в социальных сетях, где одни, не стес-
няясь выражений, клянут на чем свет стоит «хохлов», а дру-
гие - «москалей». Но, вдумайтесь люди, это не война русских 
с украинцами! И те, и другие - ее жертвы. Не пускайте войну в 
свою душу! Все войны когда-то заканчиваются, а вот в душе они 
часто застревают навсегда. И приходит настоящий личный стыд.

ИСПАНСКИЙ СТЫД 
И НАШИ ДУШИ
Николай ПАВЛЕНКО,
литератор, переводчик, дитя четырех наций 

Я ВАМ ПИШУ …

Уважаемые деятели сфер рыболовства, туризма и другие 
предприниматели, добровольные объединения, местные 
самоуправления и все другие заинтересованные лица!

Совет «MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu» (PKAK) в 
рамках программного периода 20212027 годов «Мореход
ство, рыболовство и обогащение водоемов Европы» присту
пил к разработке стратегии рыболовецкой зоны Чудского 
озера. В эту зону входят территории волостей Алутагузе, 
Муствеэ, Йыгева, Тарту, Пейпсияэре, Луунья, Кастре, Ряпина 
и Сетомаа.

Услышав ваши мысли и идеи в ходе проведения собраний 
на местах, мы сможем выяснить потребности региона и 
обозначить новые цели стратегии.

«СДЕЛАЕМ!» пройдет 7 мая 2022
На толоки приглашаются все желающие 
принять участие. Можно быть организа-
тором толоки либо участником.

Организатором может быть любой эстоно земелец, общество или круг 
друзей, а также, конечно, и предприятие, местное самоуправление 
или государственное учреждение.
Руководитель толоки проводит подготовку и объявляет время про
ведения, указав на вебстранице толоки куда идти, что брать с собой, 
руководит работами и обеспечивает всех деятельностью.
Можно приходить одному или с друзьями.
Найди себе подходящее дело и внеси свой вклад!
www.teemeara.ee/ru

Прием социального работника 
в библиотеке Куртна
Прием клиентов в библиотеке Куртна социальный работник Иннa 
Захалина ведет по вторникам с 9.00 до 13.00.
С вопросами обращаться по телефону 5555 3486 или написав э письмо 
на адрес inna. zahhalina@alutagusevald.ee

С 04.04.2022 года в пункте 
обслуживания Иллука новое время 
приема клиентов
• Специалист по вопросам права и защиты данных Тайри Хютт по 

средам и пятницам принимает с 8.00 до 16.00. О приеме в другие 
дни недели можно договориться по телефону 520 2014 или отправив 
эписьмо на адрес tairi.hytt@alutagusevald.ee

• Социальный работник Инна Захалина принимает  по пятницам 
с 9.00 до 13.00. С вопросами обращаться по телефону 5555 3486 
или отправив эписьмо на адрес inna.zahhalina@alutagusevald.ee

• О встрече со специалистом по охране правопорядка - с Меэлисом 
Тинно  можно договориться по телефону 509 3737, или отправив 
эписьмо на адрес meelis.tinno@alutagusevald.ee

Расстаться по-доброму...
Команда службы семейного 
примирения Департамента 
социального страхования

Завершение партнерских отношений 
ставит перед родителями цель создания 
других отношений друг с другом. Хотя 
бывшие супруги или сожители более не 
находятся в постоянных партнерских 
отношениях, они по-прежнему являются 
важными и незаменимыми родителями 
для ребенка. Часто для решения споров, 
связанных с ребенком, родители обраща-
ются в суд, однако практика показывает, 
что в ходе судебного разбирательства 
старые разногласия скорее обостряются. 
Все чаще рекомендуется в случае возник-
новения споров обращаться именно к 
семейному примирителю.

Начиная с сентября 2021 года 
Департамент социального страхова-
ния приступил к реализации пилот-
ного проекта государственной службы 
семейного примирения, в рамках кото-
рого родителям предоставляется воз-
можность получить бесплатно помощь 
службы семейного примирения. Целью 
пилотного проекта является как повы-
шение информированности о данной 
услуге, так и подготовка к введению в 
силу государственной системы семей-
ного примирения с 1 сентября 2022 
года. Услуги семейного примирения 
оказывают супервизируемые семейные 
примирители, завершающие государ-
ственное базовое обучение.

Если прежде большая часть решения 
разногласий среди родителей выпадала 
на сотрудников защиты ребенка в мест-
ных самоуправлениях, то теперь появи-
лась возможность направлять семьи на 

прием к профессиональным семейным 
примирителям, участвующих в пилот-
ном проекте. Для получения услуги сле-
дует обратиться к сотруднику по защите 
ребенка в органе местного самоуправле-
ния, который в свою очередь направит 
на прием к семейному примирителю. К 
нам для получения услуги также могут 
обращаться напрямую и сами родители, 
не прибегая к посредничеству местного 
самоуправления.

Целью данной услуги не является 
ни примирение, ни воссоединение быв-
ших супругов или сожителей, а поиск, в 
рамках родительских отношений, форм 
сотрудничества в бережном отношении 
к ребенку. Служба семейного примире-
ния предназначена для разведенных или 
находящихся в процессе развода роди-
телей, имеющих общего несовершен-
нолетнего ребенка или детей, которым 
не удалось найти согласие в вопросах 
жизнеустройства ребенка (например, 
будущее место проживания ребенка, 
порядок общения родитель-ребенок, 
содержание и другие вопросы, связан-
ные с воспитанием ребенка). Преиму-
ществом услуги семейного примирения 
является то, что это быстрый, удобный, 
бережный по отношению к психиче-
скому здоровью и лучше учитывающий 
благополучие ребенка метод.

Услуги семейного примирения пред-
лагаются прежде всего тем родителям, 
которые развелись или находятся в 
состоянии развода, и которым не уда-
лось наладить сотрудничество в вопро-
сах жизнеустройства несовершенно-
летнего ребенка (детей). Семейное 
примирение - это добровольная услуга, в 
которой должны принимать участие оба 

родителя. То есть инициатива должна 
исходить от обоих родителей. От роди-
телей ждем готовности видеть будущее, 
найти согласие в новом семейном обу-
стройстве с учетом соблюдения инте-
ресов общих детей. Следует напомнить, 
что в случае, когда родители разводятся, 
то прекращаются супружеские отноше-
ния, а родительские обязанности про-
должаются, поскольку ребенок по-преж-
нему нуждается в поддержке со стороны 
двух родителей.

Куда обращаться для получения услуги семейного примирения?
Можно написать по адресу эпочты perelepitus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Установить контакт с координаторами нашей услуги:
• Лилия Мянд,  тел. 5886 2296  liilia.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee   эстонский и русский язык
• Анна Воробьева,   5309 7229  anna.vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee,  эстонский, русский и английский язык
• Екатерина Линк,   5323 0604  jekaterina.link@sotsiaalkindlustusamet.ee  эстонский и русский язык
• Сигрит Таммисте,  5918 9130  sigrit.tammiste@sotsiaalkindlustusamet.ee  эстонский, английский и русский язык
• Кятлин Ояметс,   5323 3957  katlin.ojamets@sotsiaalkindlustuamet.ee  эстонский и английский язык
Больше информации о семейном примирении или мирных родительских отношений вы найдете в фейсбуке на странице 
„Riiklik Perelepitusteenus“ или https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/riiklikperelepitusteenus.
*Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” (Local Development and Poverty Reduction).

ПАМЯТКА СЕМЕЙНОГО 
ПРИМИРЕНИЯ
• Семейное примирение носит 

добровольный характер.
• Услуга семейного примирения  это 

быстрый, удобный, бережный по 
отношению к психическому здо
ровью и лучше учитывающий бла
гополучие ребенка метод, в рамках 
которого соглашения, заключенные 
между родителями, эффективней 
судебного делопроизводства.

• Родители равны в своих правах и 
они сами определяют по возмож
ности лучшее решение для ребенка.

• Семейный примиритель  нейтраль
ный посредник, обладающий про
фессиональными знанием и соот
ветствующим обучением.

• Услуга семейного примирения не 
применима в случае насилия в 
семье, поскольку в данном случае 
родители не являются равноправ
ными участниками. Для уточнения и 
поиска приемлемой услуги следует 
позвонить координатору.

• Услуга семейного примирения 
предлагает возможность принятия 
внесудебных решений и оставаться 
родителями, поддерживающими 
ребенка, и после развода.

БЕЗ ФЕЙЕРВЕРКОВ И САЛЮТОВ
Департамент защиты прав потребителей 
и технического надзора просит избегать 
использования фейерверков и салютов.

Учитывая пережитые прибывающими 
из Украины военными беженцами стра-
дания, Департамент защиты прав потре-
бителей и технического надзора (TTJA) в 
сотрудничестве с другими государствен-
ными учреждениями просит людей в дан-
ный период времени избегать использова-
ния пиротехнических изделий.

В нынешней ситуации использова-
ние фейерверков и салютов может напу-
гать тысячи беженцев, которые сейчас 

размещены в Эстонии. По этой причине 
TTJA просит людей взвешивать необходи-
мость использования пиротехники, и по 
возможности, не запускать салюты в рай-
онах, где размещаются беженцы. Во время, 
когда в Эстонию прибывает все больше 
людей, сбежавших от ужасов войны, спо-
койная и размеренная повседневная жизнь 
для находящихся в нашей стране беженцев 
важна как никогда.

Помимо информации, распространяю-
щейся в социальных сетях, в департамент 
поступило обращение от человека, разме-
щающего у себя беженцев, что фейерверк 

изрядно напугал украинских детей, кото-
рые только что сбежали от ужасов войны, 
вызывая по вечерам у них повышенное 
возбуждение и панику.

Учреждения также отмечают, что зако-
ном запрещено создавать шумовые или 
световые эффекты, которые существенно 
мешают другому человеку в общественном 
месте; в ином месте, помимо обществен-
ного, это правило применяется с 22.00 до 
06.00, в ночь перед выходным днем с 00.00 
до 07.00.

Подготовка стратегии «2030+» рыболовецкой зоны Чудского озера
Собрания-обсуждения по подготовке стратегии «2030+» рыболовецкой 
зоны Чудского озера пройдут:
19 мая в 14.00  в головной конторе PKAK (ул.Сыпрузе, 149, Казепяэ, волость 
Муствеэ, уезд Йыгевамаа)
24 мая в 14.00  в береговом здании Каукси (Раннапроменаади, Каукси, волость 
Алутагузе, уезд ИдаВирумаа) 
14 июня в 13.00  в головной конторе PKAK – региональное итоговое 
обсуждение

*По возможности свое желание участвовать в инфодне 
просим зарегистрировать по электронной почте pkak@
pkak.ee или по телефону 5175583 (Урмас Пирк)
Ждем активного участия с тем, чтобы в нашей стратегии 
нашли отражение все важные темы!

Дополнительная информация www.pkak.ee
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Aeg on valmistuda 
pindalatoetuste taotlemiseks
Pindalatoetuste taotlemine algab 2. mail. Ala-
tes 2022. aastast võetakse pindala- ja maaelu 
arengukava loomapõhiste toetuste taotlusi 
vastu uues e-PRIAs! Seoses COVID-19 vii-
ruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkor-
ras 2022. aastal toetuste vähendamist pind-
alatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud 
taotluste vastuvõtmise perioodil.

TEHKE VOLITUSED JUBA VARAKULT!
Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, on 
oluline, et talle on antud volitus. Kuna e-taot-
lusvoor algab juba mai alguses, siis on praegu 
õige aeg anda vajalikud volitused isikule (sugu-
lane, sõber jne), keda enda pindalatoetuste taot-
lust esitama volitate. Volituse saab vormistada 
e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis on kät-
tesaadav veebilehel www.pria.ee → Registrid → 
Kliendiregister  → Esindusõigused ja volitused. 

Erandina (juhul kui ei ole võimalik voli-
tusi anda e-PRIAs, digitaalselt allkirjastatult 
või paberil) saab volitusi pindalatoetuste taot-
luste esitamiseks anda ka telefoni teel. Selleks 
palume helistada registrite osakonna infotele-
fonil 731 2311.

KIIRUSTAGE PÕLLUMASSIIVIDE 
PIIRIDEGA SEOTUD AVALDUSTE 
ESITAMISEGA!
Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel 
on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta 
ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks 
sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. 
Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide 
ning säilitatavate maastikuelementide piiride 
muudatustest saab PRIAt teavitada e-PRIA tee-
nuse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA  
→  Pindalateenused  →  Põllumassiivide muuda-
tused) kaudu. 

Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõu-
tud selle kohta põllumassiivi piiri muudatus ära 
teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel kergem 
oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA 
sel juhul taotlemisel rohkem hoiatusi vigade 
vältimiseks. Taotleja vastutab täielikult pinda-
latoetuste taotlusele märgitud pindala õigsuse 
eest, kuid varajane teavitamine põllumassiivide 
piiride muutustest vähendab märgatavalt või-
malust hiljem pinnaerinevuse eest toetussumma 
vähendust saada.

TOETUSÕIGUSLIKU MAAGA SEOTUD 
MUUDATUSED 2022
Käesolevast aastast on täpsustatud puudega kae-
tud alade ja päikeseparkide toetusõiguslikkuse 
käsitlemist.
• Toetusõigusliku pinna hulka ei kuulu üle 0,01 

hektari suurune maa-ala, millel kasvavad puit-
taimed võrade liitusega vähemalt 30 protsenti.

• Toetusõigusliku pinna hulka ei kuulu alla 0,01 
hektari suurused maa-alad, millel kasvavate 
puittaimede võrad on omavahel liitunud ja 
nende pindala põllumassiivil kokku ületab 
0,01 hektarit. 

• Põld, millel kasvab ühe hektari kohta rohkem 
kui 50 puud, ei ole toetusõiguslik. Puuks loe-
takse vähemalt 1,3 meetri kõrgust puittaime. 

Selle nõude hindamisel võetakse arvesse üksi-
kuid selgelt eristuvaid puid, mis ei moodusta 
koos teiste puudega eelmistes punktides kir-
jeldatud puudegruppi.

• Päikesepaneel eraldi võetuna ei kuulu toetus-
õigusliku pinna hulka.

• Päikesepark tervikuna pole toetusõiguslik, 
kui ta on ümbritsetud aia või selge harimis-
piiriga või kui paneelide omavaheline kaugus 
ei ületa 13 m. Kui vahekaugus ületab 13 m, 
käsitletakse paneeli üksiku paneelina ja ala 
arvestatakse toetusõigusliku pinna hulgast 
välja koos 1 m laiuse puhvriga.

Täpsem info toetusõigusliku maaga seotud muu-
datuste kohta on leitav PRIA kodulehel Info-
keskuse Korduma kippuvad küsimused lehelt.  

TOETUSED JA PEAMISED 
MUUDATUSED 2022
Tänavu saab pindalatoetusi ja maaelu arengu-
kava loomatoetusi taotleda 2.-23. maini ning 
seejärel hilinenult 24. maist 17. juunini. Seoses 
COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata 
erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist 
pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud 
taotluste vastuvõtmise perioodil. Põhjalik info 
tingimuste kohta on koostamisel ja ilmub april-
likuu jooksul veebilehel www.pria.ee (Toetused  
→  Põllud ja metsandus või Toetused  →  Loomad ja 
kalandus). Tänavu tuleb aga arvestada järgmiste 
oluliste muudatustega:
• 2022. aastast võetakse pindala- ja maaelu 

arengukava loomapõhiste toetuste taotlusi 
vastu uues e-PRIAs! Menüüribalt valige 
„Taotlemine“ seejärel „Esita toetustaotlus“ ja 
rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõ-
histe toetuste taotlus“, seejärel vajutage nupule 
„Alusta esitamist“.

• 2021. aasta pindalatoetuste taotluste kind-
lakstehtud andmete alusel vähenes Eesti 
riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 
2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga 
üle 5% (6,65%). Sellest tulenevalt peavad 
taotlejad, kelle kasutuses on viimasel kahel 
aastal ülesharitud püsirohumaid ning kellele 
kohalduvad rohestamise nõuded, 2022. aas-
tal püsirohumaa(d) nõutud ulatuses tagasi 
rajama. Kui püsirohumaa läheb üle teisele 
põllumajandustootjale, läheb vastuvõtjale 
üle ka püsirohumaa säilitamise kohustus.

• Seoses püsirohumaa suhtarvu vähenemisega, 
kehtib 2022. aastal kõikidele põllumajandus-
tootjatele, kes peavad täitma rohestamise 
nõudeid, täielik püsirohumaade üles harimise 
keeld ning ei ole lubatud ka püsirohumaade 
asendamine. 

• Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele 
kehtib 2016., 2018., 2020. ja 2021. a lõpul 
määratud ning eelnevatel aastatel täitmata 
jäänud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, 
peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses 
tagasi. Sellise kohustuse saanu peab püsirohu-
maa tagasi rajama ja tagasirajatavaid püsirohu-
maid oma pindalatoetuste taotlusel märkega 
TAR näitama hiljemalt 17. juuniks 2022. a. 
Aastail 2017-2022 tagasirajatud püsirohumaa 
(TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta. 

• Ukraina kriisiga toimetulekuks ja toidujul-
geoleku tagamiseks on Euroopa Komisjon 
võimaldanud 2022. a rakendada rohestamise 
toetuse raames erisust ökoloogilise kasutus-
eesmärgiga aladele (ökoalad). 2022. a on 
erandina lubatud ökoalana määratletud kesal 
tegeleda põllumajandustootmisega, milleks 
on niitmine, karjatamine ja põllumajandus-
kultuuride kasvatamine (näiteks teraviljade 
kasvatamine jne). Kesal, kus tegeletakse põl-
lumajandustootmisega, on lubatud kasutada 
taimekaitsevahendeid.

• Poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) 
toetuse taotlemisel ei ole enam vaja taotle-
mise perioodil taotlust Keskkonnaametiga 
(edaspidi KeA) kooskõlastada. PLK toetuse 
taotlemiseks on taotlusperioodi alguseks 
e-PRIAs olemas KeA antud teave poolloo-
dusliku koosluse tüübi, numbri, koosluse 
pindala ja piiri, hooldamise kuupäeva ning 
hooldamise viisi kohta. Samuti on olemas info 
konkreetsele alale määratud lisa- ja eritingi-
mustest, kui need tingimused on KeA poolt 
alale määratud.

• Tulenevalt mesilasperede arvu teavitamise 
korra muutumisest on muutunud keskkonna-
sõbraliku majandamise (KSM) toetuse mesi-
laste korjealade rajamise lisategevuse toetuse 
andmise tingimused. Toetuse andmisel võe-
takse edaspidi arvesse nende mesilasperede 
arv, keda peeti põllumajandusloomade registri 
andmete kohaselt 30. aprilli seisuga ning kelle 
pidamisest on registripidajat teavitatud hilje-
malt 5. maiks.

• 2022. aastal on muutunud KSM talvise taim-
katte baasnõude arvestuse aluseks olev maa. 
Baasnõude täitmist arvestatakse edaspidi 
taotleja kasutuses olevast Haanja, Otepää, 
Valgjärve, Vastseliina, Rõuge, Antsla, Kambja, 
Kanepi, Nõo ja Võru vallas asuvast  põllu-
maast ja püsikultuuride alusest maast, mitte 
enam põllumajandusmaast. Talviseks taimkat-
teks arvestatakse baasnõude puhul 2022. aasta 
1. novembrist kuni 31. detsembrini põllumaal 
ja püsikultuuride alusel maal olevad põlluma-
janduskultuurid ning kõrretüü.

• KSM 5-aastase kohustuse puhul ja KSM 
täiendava veekaitse lisategevuse toetuse taot-
lemisel tuleb 2022. aastal KSM toetusõigus-
likku maad põllumajanduskultuurist koos-
neva talvise taimkatte all hoida 1. novembrist 
kuni vähemalt 31. detsembrini. 

Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava 
meetme määruses, PRIA veebilehele koostame 
kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused 
ning põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale“. 
Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vas-
tavuse reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile 
peale väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab 
abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste info-
telefonil 737 7679 või pöördudes Maaelu Eden-
damise Sihtasutuse nõuandeteenistuse poole. 
Täpsemat infot leiab nende kodulehelt aadressil 
www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasuta-
mise-juhendamine/. 

Edukat taotlemist!

Марин ГРЮНИНГ, 
секретарь волостного собрания

24.03.2022

• Председатель волостного собрания Вельо 
Кингсеп выступил перед депутатами с обраще
нием, в котором выражена солидарность волост
ного собрания с отважным народом Украины.

• Отчет о деятельности целевого учреждения (ЦУ) 
«Alutaguse Spordi- ja Puhkekeskus» представил член 
правления ЦУ Аво Самбла, который ознакомил 
с историей центра, с нынешним его состоянием 
и планами на будущее.

• 01.01.2022 года вступила в силу новая редакция 
закона «Общественное водоснабжение и кана
лизация», согласно которой задача согласова
ния цен за услуги водоснабжения и канализа
ции, ранее входившая в компетенцию местного 
самоуправления, выполняется департаментом 
конкуренции.

• Принято постановление, которым установлены 
предельные размеры прожиточных пособий для 
покрытия прожиточных расходов:
•  арендная плата до 5,00 евро в месяц за 1 м2;
•  расходы на содержание квартиры, в т.ч. свя
занные с проведением ремонта  до 6,00 евро 
в месяц за 1м2 жилого помещения;

•  выплата займа, взятого на реновацию квар
тиры, до 6,00 евро в месяц за 1 м2

•  за использованную тепловую энергию до 
10,00 евро в месяц на 1 м2

•  за тепловую энергию, потраченную на ото
пление, или за топливо до 10,00 евро в месяц 
на 1 м2. В случае печного отопления — не 
более 600,00 евро в год. Компенсация произ
водится в месяц расходов;

•  стоимость услуг водоснабжения и отвода 
сточных вод  до 50,00 евро в месяц на чело
века. При компенсации берется также в рас
чет абонентская плата и стоимость распре
деления воды. В случае опустошения септика 
компенсация расходов производится до двух 
раз в год, а емкостей для сбора — до четырех 
раз в год. Компенсация производится в месяц 
производства расходов;

•  оплата потребляемой электроэнергии до 
50,00 евро на одного члена семьи в месяц и 
на всех следующих  до 40,00 евро в месяц;

•  за использование газового баллона до 60,00 
евро в квартал. Компенсируется один газовый 
баллон в квартал, а применительно для семьи 
из 5 и более человек — два баллона в квар
тал. Компенсация осуществляется в месяц 
производства расходов;

•  расходы на оплату земельного налога, где за 
основу расчетов берется площадь трехкрат
ного размера участка жилища  до 0,30 евро в 
месяц за 1 м2;

• расходы на страхование здания  до 1,00 евро 
в месяц за 1 м2;

•  вывоз бытовых отходов  до 10,00 евро в 
месяц на одного жителя.

• Назначить для проведения аудита консолидиро
ванного отчета хозяйственного 2021 года Алутагу
зеской волости фирму «Audest Audiitorteenuste OÜ».

• Дать согласие на отчуждение в порядке принятия 
решения бесхозного строения, перешедшего в 
муниципальную собственность Иллукаской 
волости  ½ идеальной доли жилища (EHR kood 
102003290) и сарая (EHR kood 102003291) по адресу 
Таари, деревня Кароли, владельцу второй ½ иде
альной доли по цене 1000 евро.

• Дать согласие на объединение находящихся в 
поселке Йизаку и принадлежащих волости недви
жимостей Kraavi põik 5 и Kraavi põik 6.

• Принято решение признать детальную планировку 
недвижимости Katase küla 23c недействительной.

• Осталось непринятым решение относительно 
инициирования детальной планировки и отказа 
от проведения оценки стратегического воздей
ствия на окружающую среду недвижимостей 
Uusküla Uuemetsa, Järvekalda и Monacho.

• Решено приступить к внесению частичных изме
нений в программу развития Алутагузеской воло
сти на 20212030 года. Программу развития сле
дует пересмотреть, исправить, дополнить в части 
в начального и общего образования, деятельности 
кружков по интересам. Изменения в Программе 
ставят целью реорганизовать структуру образова
ния. Если изменения в Программе окажут воздей
ствие на бюджет, то бюджетную стратегию следует 
привести в соответствие с программой развития.

ЗАСЕДАНИЕ 
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ

Väetiste kõrged hinnad ja tarneraskused on tekitanud uut liiki vargusi
Maxim Tuul
G4S kommunikatsioonijuht

Põllumeeste jaoks on muutunud aktuaalseks 
väetiste hoidlate, kütuste suurte kanistrite ja 
vanametalli valvamine, sest viimaste hinnad on 
mitu korda tõusnud. Väetiste kättesaadavust ja 
hindasid mõjutab suuresti sõda Ukrainas. 

Väetiste mitmekordsed hinnatõusud ning 
sõja sanktsioonidega kaasnevad tarneproblee-
mid on pannud põllumajanduse keerulisse olu-
korda. Hinnad hakkasid tõusma juba eelmise 

aasta juunis ja hetkel ei ole näha, et olukord turul 
muutuks ning hinnad langeks. 

Kuna väetised on varasest rohkem hinnas 
ja mitmed põllumehed on väetist juba hooaja 
jagu ette varunud, oleks mõistlik väetisel ka silm 
hoolikalt peal hoida. Sellisteks juhtumiteks on 
spetsiaalne valvesüsteem, mis on mõeldud koh-
tadesse, kus puudub elektriühendus või kuhu ei 
saa vedada keerulisi videosüsteeme ja kaableid.

 Keeruline on olukord ka metallitööstuses. 
Kui möödunud aastal toimus üle kahe korra 
rohkem metalli vargusi kui 2020. aastal, siis uus 
aasta on alanud varaste jaoks veel aktiivsemalt. 

Metallivargusi on juba esimese kolme kuuga toi-
munud nii Ida-Virumaal, Raplamaal, Pärnumaal 
kui ka Saaremaal.

G4Si turvalahenduste osakonna juhi Ramon 
Kaju sõnul võib varguste arvu tõusu põhjuseks 
olla tõsiasi, et ehitusmaterjalide hinnad on 
viimastel aegadel tõusnud. “Musta ja värvilise 
metalli hinnatõusu mõõdetakse kordades,” ütles 
Kaju. “Tihenenud on vargused objektidelt ning 
taas on päevakorral ehitusmaterjalide kaod ja 
sellest tingitud varaline kahju koos ehitustäht-
aegade pikenemisega.”



10 ALUTAGUSE VALLA LEHT APRILL 2022

Tulge ja avastage 
puhkusevõimalused Eestimaal!
Pühapäeval, 1. mail 2022 avavad maapiirkonna turismiettevõtted juba üheksandat 
korda uksed külastajatele ning tutvustavad oma ettevõtet ja teenuseid! 1. mail 
saab päris TASUTA või ERIHINNAGA osaleda matkadel ja retkedel, sõita paadiga, 
teha käsitööd, osaleda töö ja õpitubades, kogeda uusi maitseelamusi, lüüa kaasa 
talgutel, tutvust teha taluloomadega, kohtuda pererahvaga, käia kuumas saunas 
jpm põnevat. Igal ettevõttel oli selleks päevaks isiklik pakkumine oma külalistele!
Ettevõtmise eesmärk on üheskoos tutvustada puhkamist ning ürituste korraldamist 
Eesti maapiirkondades, kutsuda linlasi maale ning tõestada, et MAAL ON ELU!
Avatud Uste Päeva eestvedaja on Eesti Maaturismi Ühing.
Alutaguse vallast osalevad ettevõtmises Kauksi rannahoone ja Kauksi Puhkemaja. 

Olete oodatud!
 

Kauksi Puhkemaja avab 1. mail 
SUVISE SUITSUSAUNAHOOAJA 
Pakkumine vanadele saunafännidele, aga ka päris 
kevadrohelistele – suitsusaun, mis selles erilist? 
• Alustame kütmist kell 9.00 ja sellest ajast alates on võimalus 
huvilistel jälgida seda protsessi ja sauna kütmisel kaasa lüüa.
• Leilitamisega saab alustada kell 14.00. Oodatud on vanad 
saunahundid, aga ka täiesti "rohelised". Leiliaega broneerida 
ei saa, saunas käimine toimub elavas järjekorras ja 
vaheldumisi. Palume kaasa võtta oma rätikud jm rekvisiidid.
• Saunaleili jätkub kuni 19.00.
• Meie poolt jahutav saunatee.
Huvilistel on võimalus piiluda meie puhkemajadesse 
ja lustida mänguväljakul.

SeiklusFesti rajal olevad tegevuspunktid on ühtlasi ka IdaViru turismiklastri partnerite messiboksid, 
kus IdaViru turismiklastri partnerid seiklusfestijaid üllatavad.

Lisaks saab elamusi ronimisatraktsioonidel, kaevanduse pimedates käikudes, maasturitega rallides 
ning päikese loojangu matkal osaledes. Ülihuvitavate pajatustega on kohal ka 

Priit Kuusk alias Wend ning Andres Karu.

Üritusele saab registreeruda ning lisategevustele pileteid soetada Fienta keskkonnas. 

Kõlab põnevalt, eks!?  
Egas muud, kui tiim kokku ning seiklema! 

seiklusfest.ee
facebook.com/seiklusfest

On aeg kevadiseks virgutuseks
Pange meeskond kokku ning turgutage vaimu Ida-Virumaa 
selle kevade kõige kihvtimal rännakul – SeiklusFestil!

Millal? 30. aprillil kell 11.00

Kus? Eesti Kaevandusmuuseumi ja 
Aidu karjääri aladel

SeiklusFest viib lõbusaid väljakutseid täis matkale 
mööda pruuni kulla radasid. Valida saab kahe TASUTA 
põhitegevuse vahel:

Rahulikumaks kulgemiseks sobib 
seiklusmatk, kus tuleb kaardi järgi 
ühest tegevuspunktist teise liikuda. 
Raja pikkuse ning tempo saab 
meeskond ise valida.

Seiklusmaa karikas on aga 
orienteerumisvõistlus, mis käib 
punktide ja aja peale. Rajal on 
lahendamiseks mitmeid nuputamis-,
leidlikkus- ja osavusülesandeid.

seiklusfest.ee
facebook.com/seiklusfest
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punktide ja aja peale. Rajal on 
lahendamiseks mitmeid nuputamis-,
leidlikkus- ja osavusülesandeid.

On aeg kevadiseks virgutuseks
Pange meeskond kokku ning turgutage vaimu IdaVirumaa selle kevade kõige kihvtimal rännakul – SeiklusFestil!
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ANDRES HEINBERG
ARVO JÕEVEER

TIIT SELLI

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud...   

HELDUR PAATE          
Sügav kaastunne 

emale ja vendadele.

Iisaku Keskkooli 1977. a lõpetajad 
ja klassijuhataja 

TIMO JUURSALU
spordispetsialist

SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// SPORT /// 

Ostan sõiduautosid ja maastureid. Võib 
pakkuda igas hinnaklassis. Pakkumine 
teha telefonil 5309 2650 või meili teel 
riivocom@hotmail.com 

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

Ostan igasugust vanavara. Pakkuda 
võib kõike. Kojukutsed. Raha kohe kätte. 
Tel  5198 0371

K U U LU T USED

Alutaguse Suusaklubi 
Eesti meistrivõistlustel
Alutaguse Suusaklubi teatenaiskond koossei
sus Herta Rajas, Aveli Uustalu ja Anette Ahu 
saavutasid 3×5 km distantsil II koha. Viimati 
suutis Alutaguse Suusaklubi täiskasvanute 
teates esikolmikus olla 23 aastat tagasi (mil 
ükski tänane medalivõitja polnud veel sündi
nud), kui 1999. aastal saavutati teates III koht 
koosseisus Kristina Tärn, Piret Niglas, Tatjana 
Mannima.

Avavahetuses tegi väga hea sõidu Herta 
Rajas, tulles vahetusse neljandana. Kaotus 
võitjale 56, teisele kohale 4 ning kolmandale 
kohale 2 sekundit. Herta andis vahetuse üle 
Avelile, kes sõitis välja päeva parima aja ja 
tõstis võistkonna teisele kohale. Kaotus võit
jale vähenes 48 sekundile ja edu kolmanda 
koha ees pikenes 26 sekundile. Aveli andis 
vahetuse üle ankrunaisele Anette Ahule, kes 
tegi samuti väga hea sõidu ja tuli kindla teise 
kohaga üle finišijoone. Lõpuks kaotus võitjale, 
Ambla Spordiklubile 33 sekundit.

Maksim Makarov 
Vilniuses kolmas
Pärast treeninglaagrit Leedus osales Mak
sim Makarov edukalt poksiturniiril Vilniuses. 
Saavutas ühe võidu ja võrdväärses võitluses 
kaotas Euroopa meistrile. Kokkuvõttes kol
mas koht, mis annab talle õiguse osaleda 
käesoleva aasta aprillis toimuvatel Euroopa 
meistrivõistlustel Bulgaarias Sofias.

Maailmarekord kinnitati 
ametlikult ära 
Meelis Pällo sai kätte ametliku tunnistuse 
maailmarekordi kinnitamist. Meelis on maa
ilmas esimene inimene, kes on lasknud aja
loolise vibupüssiga üle 500 punkti, täpsemalt 
511 punkti.

Herta Rajas ja 
Aveli Uustalu Eesti 
meistrid teatesprindis
27. märtsil toimusid Alutaguse Puhke ja Spor
dikeskuses Pannjärvel EESTI MEISTRIVÕISTLU
SED klassikatehnika teatesprintides.

Naiste arvestuses võtsid kindla võidu oma 
koduradadel Herta Rajas ja Aveli Uustalu.

Pühapäeval sõideti 
maratoni distantsid
Meeste 50 km distantsil saavutas Alutaguse 
Suusaklubi esindaja Taavi Lehemaa 7. ja 
Danny Rocco Anton 13. koha, naiste 30 km 
distantsil Aveli Uustalu 5. koha. 

Liisa Säde 
Eesti Seenioride meister 
N35 klassis 
Laupäeval, 19. märtsil peetud Eesti seenior
sportlaste meistrivõistlustel murdmaasuusa
tamises saavutas 6 km klassikatehnikas sõi
detud N35 klassis kulla Liisa Säde. Kolmanda 
koha saavutas samas klassis Margit Ahu.

Pannjärvel toimus 
Alexela noorte suusasarja 
viimane ehk V etapp
26. märtsil sõideti Pannjärvel vabatehnika 
ühisstardist sõidud pikematel distantsidel. 
Seega oli tegemist Alutaguse Suusaklubi 
jaoks koduse etapiga, mida tuli lisaks võist
lemisele ka ise korraldada. Avo Sambla juhti
misel viidi etapp edukalt läbi. Etapp oli edu
kas ka Alutaguse suusatajatele ehk koju jäeti 
2 kulda, 1 hõbe ja 2 pronksi.
TULEMUSED:

N11 – Ronja Rajas 13. koht
N11 – Teisi Kivend 30. koht
N12 – Anette Kivimägi 2. koht
N12 – Kaisa Kivend 11. koht
M12 – Andrias Rääst 1. koht
M12 – Marten Nurgamaa 3. koht
N13 – Anette Ahu 1. koht
N13 – Mirta Rajas 4. koht
N16 – Herta Rajas 3. koht
M16 – Joonas Nurgamaa 8. koht
M16 – Karel Vähk 23. koht
M16 – Laur Palmet 32. koht
M23 – DannyRocco Anton 6. koht
M23 – AllainMarco Anton 9. koht

Sarja koondarvestuses jõudsid TOP 10 hulka:
M12 hooaega valitses kindalt Andrias Rääst, 
kes võitis kõik 5 osavõistlust ning tuli võit
jaks täiseduga. M12 kaksikvõidu kindlustas 
Marten Nurgamaa. 
Anette võrdub hõbe.  Jah, nii võib sellel aasta 
kokkuvõtet vaadates öelda küll. Mõlemad 
Anetted lõpetasid hooaja oma vanuseklassis 
teisel kohal. N12 – Anette Kivimägi
N13 – Anette Ahu. 
N13 vanuseklassis oli kolmas Mirta Rajas ja 
tema õde Herta N16 vanuseklassis neljas.       
M16 lõpetas Joonas Nurgamaa viienda 
kohaga.
N23 – Aveli Uustalu viies (osales ka ainult ühel 
etapil, mille võitis).
M23 tegid kaasa ka kaksikvennad Danny 
Rocco Anton (9. koht) ja AllainMarco Anton 
(10. koht)

V Vello Liliumi 
karikavõistlused
3. aprillil peeti järjekorras viies Vello Liliumi 
karikavõistlus suusatamises. Vello alustas tree
neritööd 1968. aastal ja ta on treeninud noori 
nii Illuka kui ka Iisaku kandis. Vello ise on oma 
saavutustest kõnelemisel kidakeelne. Parema 
meelega kiidab ta oma õpilasi, keda on pea 
50 treeneriaasta jooksul läbi käinud rohkem 
kui raamatupidajaks õppinud mees hoobilt 
kokku lüüa oskab. Tema iseloomustamiseks 
oleks vaja tervet sõnaraamatut, sest ta on 
üks ütlemata värvikirev inimene. Paljudele 
oma õpilastele on ta olnud teejuhiks ja suu
najaks õpetades lisaks spordile ka elus hak
kama saamist. Vello on pälvinud Illuka valla 
Elutöö preemia 2009. aastal, kultuurkapitali 
aastapreemia 2015. aastal ning 2022. aastal 
Valgetähe V klassi teenetemärgi treeneritöö 
ja spordielu pikaajalise edendamise eest 
IdaVirumaal.

  

VANUSEKLASSIDE VÕITJAD:
3 km

P10 Artur Smirnov (Äkke Suusaklubi)
T10  Claudia Mägi 
 (Kuningamäe Spordiklubi)
M12  Andrias Rääst 
 (Alutaguse Suusaklubi)
T12  Anette Kivimägi 
 (Alutaguse Suusaklubi)

5 km
M14  Timur Kukula (Äkke Suusaklubi)
T14 Anette Ahu 
 (Alutaguse Suusaklubi)
N16 Herta Rajas 
 (Alutaguse Suusaklubi)
N Õnnela Rodendau 
 (RR Suusaklubi)
N40 Aljona Jagudina 
 (Äkke Suusaklubi)
M50+  Tiit Pekk (Viimsi vald)
N50+ Nadežda Poljakova 
 (Äkke Suusaklubi)

10 km
M16  Andero Virkebau 
 (Alutaguse suusaklubi)
M Grigori Fominykh 
 (Äkke Suusaklubi)
M40  Vladimir Všivtsev 
 (Äkke Suusaklubi)

Liliumi Rändkarikas
Lisaks toimub Vello võistluse ajal ka võistlus 
klubide rändkarika peale, mille sellel aastal 
võitis Äkke Suusaklubi.
Klubide rändkarika võitjad läbi ajaloo

2016 – RR Suusaklubi ja Alutaguse 
 Suusaklubi
2017 – Alutaguse Suusaklubi
2018 – KF Suusaklubi
2019 – RR Suusaklubi
2022 – Äkke Suusaklubi

Gerri Lehismets
Tudulinna raamatukogu

Marje Ernits
IGATSUSEST SINU JÄRELE
Eesti Raamat 2022

Marje Ernitsa romaan räägib keeru
listest inimsuhetest. Kristin on üksik
ema, kes on kasvatanud suureks oma 
poja, kuid peale poja ülikooli mine
kut on nende omavaheline suhtlus 
lakanud ja ema elab seda väga valu
salt üle. Ühel õhtul märkab Kristin 
kaarsillal seismas vette vahtivat 

meest ning otsustab teda kõnetada, sest kahtlustab tema 
peas suitsiidimõtteid. Selgub, et nende saatuses on sarna
seid jooni, sest ka Anti on üksikvanem. Sellest kohtumisest 
saab alguse nende ühine teekond. 
Raamatut on võimalik laenutada Iisaku,  Kuremäe, Kurtna, 
Mäetaguse, Pagari ning Tudulinna raamatukogust. 

Kristin Hannah
NELI TUULT
Varrak 2022

1930. aastate Texases lisandub 
börsikrahhile, töötusele ja majan
dussurutisele aastatepikkune põud 
ning farmerite senine elu hävib kõr
vetavates tormides ja tuultes. Elsal 
tuleb otsustada, kas jääda kodutallu 
ja oodata vihma, mida ei tule, või 

võtta oma kaks last ning siirduda läände otsima paremat 
elu. Otsus on küps, kui tolmutormid seavad ohtu tema poja 
elu. Elsa ilmutab nüüd endas peituvat hämmastavat mee
lekindlust, armastust ning  vaprust. 
Raamatut on võimalik laenutada Iisaku, Mäetaguse ja Tudu
linna raamatukogust.

Kristjan Liivamägi, 
Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets 
RAHAEDU PÕHIMÕTTED
Argo Kirjastus 2020

Kuidas haarata kontroll oma raha
asjade üle ning saavutada rahaline 
vabadus?
Käesolev raamat annab läbi autorite 
praktiliste kogemuste ning teadus
tausta lihtsas keeles edasi rahaedu 

teadmised, oskused ning saladused. Raamatu on kirjutanud 
Eesti autorid, keskendudes Eesti oludele. Raamatu autoreid 
seob kirg rahanduse vastu. Raamatut võiksid lugeda kõik 
need, kellele läheb korda enda ning lähedaste rahaline 
heaolu. 
Praktiline ning põhjalik kodumaine rahatarkuse õpik.
Raamatut on võimalik laenutada Iisaku, Mäetaguse ning 
Tudulinna raamatukogust.

VIGADE PARANDUS
Märtsikuu lehes ilmunud loos „Alutaguse valla teene
temärgi kavaler on Ülo Kann“, oli vallavalitsuse liiget 
Taavi Vogti ekslikult nimetatud vallavolikogu liikmeks. 

Toimetus vabandab!

Valla lehel uus toimetaja
Jaana Toss, aitäh tehtud toimetajatöö eest! 
Alates aprillist toimetab Alutaguse valla lehte Iisaku rahva
maja juhataja Merle Pikhoff. Palju õnne ja jõudu, Merle!

01.05.2022 Liikudes läbi Alutaguse 2022 – 16. Kindral Tõnissoni jooks 
 Pannjärve / Jooksmine, käimine
11.05.2022 DiscSport.ee IdaVirumaa nädalamäng V etapp 
 Pannjärve / Discgolf
14.05.2022 Liikudes läbi Alutaguse 2022 – 4. Hüdroelektrijaama jooks 
 Tudulinna / Jooksmine, käimine
18.05.2022 DiscSport.ee IdaVirumaa nädalamäng VI etapp 
 Pannjärve / Discgolf
21.05.2022 PRO Ehitus Discgolfi Karikasari 2022  
 Mäetaguse / Discgolf
26.05.2022 Orienteerumine: Neljapäevakud 2022 
 Illuka  / Orienteerumine

 SPORDIKALENDER

Õnnelikud
 hõbemedali võitjad; 

vasakult Herta, Anette ja Aveli. 
Foto: Margit Ahu

Vello autasustamas N14 vanuseklassi. 
Vasakult Mirta Rajas, Anette Ahu 

ja Kelit Kesa. Foto: Elys Sepp
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Teostame 
sise- ja välistöid, terrassid, 

septikute paigaldus. 
Tel 5627 6785 

tiidukuldkaedou@gmail.com

Alates 5.04.22 on TudulinnaRoost
oja piirkonnas kadunud 2 noort 
suuremat koera. Kõigil, kes on 
sellel ajavahemikul koeri näinud 
või teab nende asukohta, palume 
teada anda tel 5342 7431EST, 
5882 8313 EST, RUS, ENG.
Leidjale vaevatasu!

Osalemiseks saada foto
(miinimum suurusega 2,5 MB, 
JPG-failina) e-posti aadressile 
info.alutaguse@rmk.ee. 

Märgi foto pealkiri, autori 
kontaktid (ees- ja perekonnanimi, 
telefon, e-post), foto jäädvustamise 
koht ja kuni 1000 tähemärgi (koos 
tühikutega) pikkune foto saamislugu.

Tulemused avalikustame 29. oktoobril 2022 Alutaguse rahvuspargi 
külastuskeskuses toimuval loodusõhtul „Lugusid kohtumisest karuga“ – 
koos parimate tööde tunnustamisega.

Pruunkaru, 
2022. aasta looma auks 

korraldab Alutaguse rahvuspargi 
külastuskeskus fotokonkursi

„KOHTUMINE 
VIRUMAA KARUGA“

Parimatest fotodest 
koos saamislugudega valmib 

2023. aastal fotonäitus!

Fotosid saab esitada kuni 
30. septembrini 2022,

rahva lemmiku valimine 
toimub veebilehel

www.loodusegakoos.ee
3. oktoobrist – 17. oktoobrini.

Lisainfo telefonil 5620 0080
www.loodusegakoos.ee

OÜ Lammas ja Roos 
annab teada!

Oleme värskelt avanud
RESTORAN-MEKITOA,

kus on hea võimalus korraldada 
koolitusi ja seminare ning tähistada erinevaid 

perekondlikke sündmusi.

Meie talupood teenindab 
külastajaid igal tööpäeval ja ettetellimisel

Täpsemat infot saate telefonil
+372 529 3938, Jaak Arm

Oleme värskelt avanud
RESTORAN-MEKITOA,

kus on hea võimalus korraldada 
koolitusi ja seminare ning tähistada erinevaid 

perekondlikke sündmusi.

Meie talupood teenindab 
külastajaid igal tööpäeval ja ettetellimisel




