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Möödunud aasta lõpul kuulutas Ida- Virumaa Oma-
valitsuste Liit välja konkursi, tunnustamaks Ida-
Viru maa säravaid kultuuriinimesi. Koostöös Eesti 
Kultuur kapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi ja Ida- 
Virumaa Spordiliiduga kutsuti ellu kena ja tähendus-
liku nimega tänusündmus IDA-VIRU EHE. 

Poetess Virve Osila kirjutas kõneka nime ka kaunilt 
lahti:

Inimese kõige kaunim ehe
on ta hing, mis teeskluseta, ehe;
hing, mis Looja poolselt loodud looma,
ehtsat rõõmu meie elupäevadesse tooma.

Kandidaate oli võimalik esitada üheksas kategoorias. 
Alutaguse vallast olid nominandid üles seatud järgmistes 
kategooriates: 

• AASTA KULTUURIKOLLEKTIIVI JUHT: 
Kadi Rebban, Marju Aul, Ave Jääger-Nurgamaa
• AASTA UUS ALGATUS: 
Eesti lemmikmuinasjutu tegelase valimine
• AASTA TEHNILINE TUGI: 
Ann-Leena Miller 
• AASTA KOOSTÖÖPARTNER: 
Rene Kundla, Ago Gaškov
• AASTA LOOMETUNNUSTUS: 
Tiina Kivil
• LOOV MUUSEUMITÖÖTAJA: 
Liivi Mölder

Kõik head ja tunnustust väärt tegijad! Laureaadi-
tiitli tõi sel korral meie valda Ave Jääger-Nurgamaa, 
kes tunnistati aasta kultuurikollektiivi juhiks.

Minu tutvus Avega ulatub nendesse aastatesse, mil 
Ave alles koolitüdruk oli ja mina huvijuhi tööd tegin.

Ave tantsis loomulikult juba toona. Lisaks laulis 
ja luges luuletusi ning oli üks koolilehe eestvedajatest. 
Nii ei imestanud vist keegi, kui Ave Viljandisse tantsu 
õppima asus. Eriti vahva oli aga see, et käis koolis ära 
ja tuli koju tagasi. Polegi ju nii tavapärane. Varsti pea 
kakskümmend aastat tagasi asus Ave tööle Iisaku 
Kunstide Kooli tantsuõpetajana. Jõudu on tal jagunud 
ka rahvamaja tantsurühmade juhendamiseks. Iisaku 
tantsurühmad on tema eestvedamisel osalenud suurtel 
tantsupidudel Tallinnas, naiste pidudel Jõgeval ning 
meeste pidudel Rakveres. Oma tantsudega on nad 
kaunistanud ka väga paljusid kohalikke sündmusi. Sel 
keerulisel ajal, kus proove rahvamajas teha ei lubatud, 
tantsiti õues. Ka talvel.

Kuid Ave pole kunstide koolis mitte ainult tantsu-
õpetaja. Lisandunud on plokkflöödi, karmoška, kitarri, 
ukulele, mandoliini ja eesti lõõtsa õpetamine. No ja kui 
ses osas täpne olla, mängib ta veel klaverit, kandleid 
ja torupilli. Loodan, et midagi mainimata ei jäänud. 
Kui tantsulapsed laval on, siis teadke, et kostüümid 
on neile enamasti ikka Ave selga õmmelnud. Teda on 
laval üles astumas nähtud ka oma kirjutatud lauludega.

Kirjapandu pole kaugeltki kõik, mis Ave tegemisi 
Iisakus kirjeldaks, aga ei saa unustada, et tal on neli 
last, keda kõiki ka pisipõnnist peale lavalaudadel näh-
tud on. Küll pilli mängimas, küll laulmas, küll tant-
simas. Oma kaasa Janno on ta samuti tantsupisikuga 
nakatanud.

Nii et ei ole mingit kahtlust – Ave ongi IDA-VIRU 
EHE!Foto Merle Pikhoff

Foto Aulis Pärnpuu
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Ülevaade 27.01.22 
toimunud Alutaguse 
Vallavolikogu istungist
Lehti Targijainen
vallasekretär

• Ettekandega esines RMK metsaülem Koidu Simson, kes 
tegi volikogu liikmetele kokkuvõtte RMK poolt koosta
tud Alutaguse valla territooriumil asuva riigimetsa tervik
tutvustusest. RMK metsaülema täispikkuses ettekannet on 
võimalik järele kuulata infosüsteemis VOLIS.
• Alutaguse valla teenetemärgi väljaandmiseks esitati 
kolm kandidaati: Priit Palmet, Jaak Arm ja Ülo Kann. Voli
kogu otsustas kinnitada preemia suuruseks 500 eurot 
ja välja anda ühe teenetemärgi. Häälteenamuse sai Ülo 
Kann`i kandidatuur. Otsustati välja anda Alutaguse valla 
teenete märk nr 6 Ülo Kann`ile Uusküla kogukonna hoid
mise, elanikkonnale vajaliku informatsiooni jagamise ja 
abi osutamise eest.
• Võeti vastu otsus „Rannapungerja küla Poolsaare ja 
Kõnnu maa kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
• Võeti vastu otsus „Nõusoleku andmine maakorraldus
toimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks 
(Metsa tänav)“.
• Tunnistati kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 20.03.2014. a 
määrus nr 8 „Iisaku valla kaevetööde eeskiri“ ja Illuka Valla
volikogu 17.02.2014. a määrus nr 12 „Illuka valla kaeve
tööde eeskirja kinnitamine“.
• Volikogu otsustas mitte muuta veeteenuse hinna hüvi
tamise korda ja hüvitamine jätkub samadel alustel kui 
2021. aastal. 
• Otsustati veebruarikuus jätkata eelnõu „Vallavolikogu 
liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maks
mise kord“ II lugemist.
• Võeti vastu Alutaguse valla 2022. aasta eelarve. Põhite
gevuse tulude kogumaht on 11 926 304 eurot, põhitege
vuse kulude kogumaht on 11 487 533 eurot, põhitegevuse 
tulem on planeeritud 438 771 eurot. Investeerimistegevus 
kokku (= investeerimistegevuse sissetulekud – väljami
nekud) on negatiivse tulemiga summas 3 643 855 eurot. 
Vahe kaetakse likviidsete vahendite jäägi, põhitegevuse 
tulemi ning nõuete muutuste arvelt (Illuka Arengufond).
• Volikogu esimees andis infot Haridus ja Teadusminis
teeriumi käskkirjast „Täiendav toetus munitsipaalkoolide 
pidajatele koolivõrgu korrastamiseks". Otsustati, et lähiajal 
saavad kokku vallavalitsus, haridus, kultuuri ja sotsiaal
komisjon ning revisjonikomisjon, et jagada konkreetsed 
lähteülesanded ning kindlad suunised vallavalitsusele 
andmete kogumiseks. Teema lõpetuseks rõhutas istungi 
juhataja Veljo Kingsep, et gümnaasiumiosa sulgemist ei 
ole arutatud ning otsust selle kohta ei ole lähiajal volikogu 
päevakorras. Plaanis on alustada andmete kogumist, mille 
põhjal saaks analüüsida koolide olukorda, alles siis saab 
otsustada, mis suunas tuleb edasi liikuda.

Martin Miller
keskkonnaspetsialist

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2022. 
aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid 
tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse. 

Uikala prügilas võetakse vallaelanikelt 
tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises 
tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 
01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); 
raamita aknaklaas (17 02 02); biolagunevad 
aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01); bioloogi-
liselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed 
(20 02 03 (s.h. 20 02 02)); puit (eelsortee-
ritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10, (sh 20 
01 11)); suurjäätmed (20 03 07).

Torma prügilas võetakse vallaelanikelt 
tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises 
tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 
01 01) liigiti (paber ja kartong eraldi), plas-
tid (20 01 39), metallid (20 01 40), klaas 
(20 01 02), raamita aknaklaas (17 02 02), 
biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 
02 01), bioloogiliselt mittelagunevad aia- 
ja haljastusjäätmed (20 02 02, 20 02 03), 
puit (20 01 38), tekstiil (20 01 10, 20 01 
11), suurjäätmed (20 03 07), elektroonika 

(16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 
08), trükivärvid (08 03 12), muud moo-
tori-, käigukasti- ja määrdeõlid (13 02 08), 
ohtlik pakend (15 01 10), õlifiltrid (16 01 
07), pliiakud (16 06 01), Ni-cd-akud (16 
06 02), happed (20 01 04), leelised (20 01 
15), fotokemikaalid (20 01 17), luminofoor-
lambid (20 01 21), elavhõbe (20 01 21), 
pestitsiidid (20 01 19), vana värv, liimid ja 
vaigud (20 01 27), EES jäätmed (20 01 35 
ja 20 01 36), sortimata ravimikogused (20 
01 98), patareid ja väikeakud (20 01 33), 
pakendid (15 01).

Jäätmete transport prügilasse tuleb ise 
organiseerida ning ära antavad jäätmed pea-
vad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete ära and-
misel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust 
tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja 
ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb 
kontrollimiseks esitada mõlemad dokumen-
did). Jäätmeid üle andev elanik peab lähtuma 
prügila töötajate korraldustest. Üle antavad 
jäätmed peavad olema sorteeritud vastavalt 
ülaltoodud nimekirjale. Sorteerimata jäät-
meid prügilas tasuta vastu ei võeta.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elekt-
roonikaromusid ära anda ka valla territooriu-
mil asuvates ohtlike jäätmete (Iisaku alevik 

ja Mäetaguse alevik) ja elektroonikaromude 
(Illuka teenuskeskus) kogumispunktides. 
Iisaku alevikus on elektroonikaromude 
äraandmiseks katlamaja kõrval avatud uus 
kogumispunkt, ohtlikke jäätmeid saab jät-
kuvalt üle anda olemasolevas kogumispunk-
tis. Juhime tähelepanu sellele, et Mäetaguse 
aleviku ohtlike jäätmete kogumispunkti 
mahutavus on piiratud ning suured elekt-
roonikajäätmed (nt televiisorid, külmkapid, 
pesumasinad jne) tuleks viia Iisaku või Illuka 
teenuskeskuse elektroonikaromude kogumis-
punkti või Torma prügilasse. 

PS! Uikala prügila on tavajäätmete prü-
gila ja elektroonikat vastu ei võta.

Kõik kogumispunktid on videovalve all. 
Ohtlike jäätmete või elektroonikaromude 
kogumispunkti ukse taha jätmine on keela-
tud ning seda käsitletakse prügistamisena. 
Vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale 
on prügistamine rahatrahviga karistatav. 

Postkastide paigaldamise 
vajalikkusest
Alutaguse Vallavalitsuse kantselei

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub 
postkast, paigaldaksid selle oma elukoha juurde. Postkast 
on vajalik teile ametliku posti saatmiseks!

Siseministeerium korraldas 2021. aasta kohalike omavalitsuste 
volikogu valimistel teabelehtede saatmist Eesti elukohta omava
tele hääleõiguslikele isikutele. Postkasti puudumise tõttu ei jõud
nud Alutaguse vallas valijateni ca 46 teabelehte, mille Omniva 
tagastas Siseministeeriumile.

Selleks, et teie saadetised jõuaksid kohale õigeks ajaks, tervete 
ja korralikena, hoolitse selle eest, et sinu postkast oleks korrektselt 
paigaldatud ning märgistatud.

Postkasti paigaldamine tuleb esmalt kooskõlastada Omnivaga 
ning alles seejärel tohib seda paigaldada. Täpsem info postkastide 
paigaldamisest ning märgistamisest on leitav Omniva kodulehel 
(www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks võite pöörduda otse 
Omniva klienditeeninduse poole tel 661 6616 või eposti aad
ressil info@omniva.ee

Luule Salla
finantsjuht

1. Põhitegevuse tulud
2022. aasta eelarves on planeeritud tulud 
11,9 miljonit eurot. See on  0,61 miljonit 
eurot ehk 5,4% rohkem kui 2021. aasta 
eelarve. 
• Eelarve tuludest 30,6% ehk 3,65 mil-

jonit moodustab tulumaks (võrreldes 
2021. aastaga kasv 4,9%).

• Maamaks moodustab eelarve tuludest 4% 
ehk 0,48 miljonit eurot, parkimistasud 
0,04 miljonit.

• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse 
eelarvesse 3,8 % ehk 0,45 miljonit eurot 
(+8,6%). Laekumise kasv seoses teiste 
omavalitsuste õpilaste arvu suurenemi-
sega Alutaguse valla koolides ning lasteaia 
kohatasude suurenemisega.

• Saadud toetused moodustavad eelarve 
tuludest 26,2%, ulatudes 3,1 miljoni 
euroni, eelneva aasta eelarvega samal 
tasemel. Põhiline osa saadavatest toe-
tustest tegevuskuludeks on riigi tasan-
dus- ja toetusfondi eraldis 2,68 miljonit. 
Toetusfondi eraldiste komponentideks 
on üldhariduskoolide pidamiseks antav 
toetus, koolilõuna toetus, riiklike sotsiaal-
toetuste ja teenuste osutamise toetus ja 
kohalike teede hoiu toetus.

• Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud 
ning laekumised vee erikasutusest) moo-
dustavad eelarve tuludest 35% ehk 4,16 
miljonit eurot ( +10%). 

2. Põhitegevuse kulud
2022. aasta eelarves on planeeritud põhi-
tegevuse kulud 11,48 miljonit eurot. See 
on 0,56 miljonit eurot ehk 5,2% rohkem 
kui 2021. aasta eelarve.
Kulude suurenemise põhjuseks miinimum-
palga tõus 12%, pedagoogide alampalga 
tõus 7,4% ning energiakulude kallinemine.

• Haridus moodustab põhitegevuse kulu-
dest 51,1% ehk 5,87 miljonit, millest 
3,63 miljonit eurot moodustavad kulud 
koolidele ja 1,33 miljonit eurot laste-
aedade tegevuskulud, 0,3 miljonit kulub 
kohamaksude tasumiseks teistele oma-
valitsustele, 0,6 miljonit huvitegevus, koo-
litransport, õpilaskodu ning muu haridus. 
Muu hariduse all kajastatakse tsentralisee-
ritult haridusvaldkonna infotehnoloogia 
kulud ning logopeedide ja psühholoogi 
tööjõukulud. 

• Vaba aeg, kultuur ja religioon moodus-
tab 14% ehk 1,6 milonit eurot, millest 
0,9 miljonit eurot moodustavad raamatu-
kogude, kultuurimajade ja noortekes-
kuste tegevuskulud (sh ürituste kulud 
0,12 miljonit eurot); 0,51 miljonit eurot 
antakse tegevustoetusteks (SA Pannjärve 
Tervisespordikeskus, SA Alutagusemaa, 
Iisaku Muuseum, kirikud, toetused spor-
diklubidele ning MTÜ-de tegevus- ja 
ürituste toetused). 0,2 miljonit mängu-
väljakute hooldus üle valla, spordirajatiste 
korrashoid ja hooldus ning rannaalade 
korrashoid).

• Majandusvaldkond (majandus, elamu-ja 
kommunaalmajandus, keskkonnakaitse, 
avalik kord) moodustab 14,3% ehk 1,65 
miljonit eurot, sellest 0,17 miljonit eurot 
toetusena veeteenuse tasu osaliseks hüvi-
tamiseks, mis on eelneva aastaga samal 
tasemel. Eelneva aastaga võrreldes on 
suurenenud kulud tänavavalgustusele.

• Üldvalitsemine moodustab 11,6% 
ehk 1,3 miljonit eurot (vallavolikogu, 
vallavalitsus, tsentraliseeritud IT tee-
nistus ning üldiseloomuga ülekanded 
valitsussektoris).

• Sotsiaalne kaitse moodustab 8,7% ehk 
1,0 miljonit eurot, millest  0,32 miljonit 
eurot antakse erinevateks toetusteks. 
Kulude suurenemine võrreldes eelneva 
aastaga seoses ESF projektiga “Toetavate 
sotsiaalhoolekandeliste teenuste loomine“.

• Reservfond moodustab 0,3%.

Investeerimistegevuses on eelarves põhi-
vara soetuseks eraldatud 3,72 miljonit 
eurot.
Suurimad investeeringuobjektid on 
majandusvaldkonda 2,82 miljonit eurot, 
millest 0,12 miljonit kaetakse toetuste 
arvelt, sh suuremad investeeringud:
• Kuremäe jalg- ja rattatee 
• Pagari–Atsalama jalg- ja rattatee 
• Kiikla–Ratva jalg- ja rattatee 
• Tudulinna jalg- ja rattatee 
• Alajõe jalg- ja rattatee 
• Iisaku Metsa tänava jalg- ja rattatee 
• Valla teede ja tänavate pindamis-ja 

asfalteerimistööd üle valla 
• Vasknarva sadama tankla ja 

konteinerhoone 
• Slipi ja sellega seonduva taristu raja-

mine Alajõele 

Vaba aja ja kultuuri valdkonna investee-
ringud on summas 0,45 miljonit eurot:
• Iisaku skate pargi rajamine 
• Pagari seltsimaja remont ja Pagari tõlla-

kuuri põrand 
• Iisaku ja Mäetaguse noortekeskuste 

ruumide renoveerimine 
• Iisaku rahvamaja keldrikorrus, sokkel  
• Kurtna Noortekeskuse mänguväljak 

Hariduse valdkonna investeeringud 
0,25 miljonit eurot: 
• Iisaku lasteaia mänguväljak 
• Mäetaguse põhikooli mänguväljaku 

täiendamine 
• Illuka kooli staadioni tartaankatte 

uuendamine 
• Iisaku staadioni renoveerimise projekt 

Keskkonnakaitse investeeringud sum-
mas 0,115 miljonit eurot:
• Kauksi kanalisatsiooni ja puhastus-

seadme projekteerimine  
• Vasknarva sadama puhasti 

Üldvalitsemise ja avaliku korra investee-
ringud 0,089 miljonit eurot sh videovalve-
süsteemi laiendus, Iisaku vallamaja sisear-
hitektuuri tööprojekt. 

Ülevaade Alutaguse valla 
2022. aasta eelarvest

UIKALA PRÜGILA 
avatud tööpäeviti 07.30–19.30, 
puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 
9.00–17.00.

TORMA PRÜGILA 
avatud tööpäeviti 9.00-18.00, 
laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja 
riigipühadel prügila suletud.

Jäätmejaama teenustest
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Tähelepanu loomaomanikud – kevadine 
jooksuaeg viib lemmikloomad hulkuma!
Martin Miller
keskkonnaspetsialist

Seoses kevade lähenemise ja ilmade sooje-
nemisega tuletame meelde, et koertel ja kas-
sidel algab jooksuaeg. Loomad muutuvad 
rahutuks ja soovivad tungivalt välja pääseda. 
Emased kassid muutuvad väga häälekaks ja 
isased märgistavad kõikvõimalikke kohti. 
Jooksuajaga kaasnevad öised „kassikontser-
did“, sihitult ringijooksvad ja liiklust häiri-
vad koerad jne. Jooksuaja lõppedes jääb osa 
isasloomi kadunuks, teine osa aga naaseb 
koju haavatu, kõhna ja mustana. Samuti või-
vad jooksuajale järgneda soovimatud pesa-
konnad kutsikaid või kassipoegi. Kindlasti 
tuleb loomaomanikel oma lemmiklooma 
jooksuajal tähelepanelikult jälgida ja võtta 
kasutusele meetmed, mis välistaksid looma 
hulkuma pääsemise. 

Jätkuvalt on aktuaalsed vallakodanike 
kaebused kasside pidamise kohta – prob-
leemiks on kasside vaba liikumine tänavatel 
ning võõrastel territooriumitel. Tiheasus-
tusaladelt, eriti kortermajade piirkondadest 
laekuvad vallavalitsusele kaebused kasside 
kohta, kes lastakse päeval järelvalveta õue, 
käivad võõrastes trepikodades ning ronivad 
võõraste autode peal, rikkudes avalikku hea-
korda ning põhjustades kahju kaaskodanike 
varale. 

Tuletame meelde, et olles võtnud 
endale looma, muutub inimene ühtlasi ka 

loomaomanikuks, kellel on peale rõõmude 
ka kindlad kohustused. Sellega seoses tule-
tab Alutaguse Vallavalitsus meelde, et Alu-
taguse Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega 
nr 68 võeti vastu „Alutaguse valla koerte 
ja kasside pidamise eeskiri“, mis sätestab 
koerte, kasside ja teiste lemmikloomade 
pidamise korra Alutaguse valla haldusterri-
tooriumil. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks 
kõigile vallas elavatele, tegutsevatele ja viibi-
vatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, 
kelle omandis või valduses loom on. Ees-
kirja nõuete rikkumine on karistatav. Ees-
kirjaga saab tutvuda Alutaguse valla kodu-
lehel. Eeskirjas toodud nõuete eesmärgiks 
on sätestada lemmiklooma pidamise viisid, 
mille järgimisel ei tekitaks loom inimesele 
kahju ega muutuks keskkond loomale oht-
likuks. Lemmiklooma pidamisel on oluline, 
et tagatud oleksid looma pidamiseks vaja-
likud tingimused ja et loomapidamine ei 
häiriks avalikku korda, kaaskodanikke ega 
teisi loomi – välistatud peab olema looma 
ärajooksmine ja inimestele või teistele loo-
madele kallale tungimise või kaaskodanike 
vara kahjustamise võimalus. 

Vastavalt eeskirjale on looma lubatud 
pidada omanikule kuuluvas või tema valdu-
ses olevas ehitises või kinnisel territooriumil 
või selle territooriumi omaniku loal või muu 
õigustatud isiku nõusolekul ja eeldusel, et 
tagatakse tema eluks vajalikud tingimused 
ega kahjustata teiste isikute huve. Sealjuures 
peab looma pidamise territoorium olema 

piiratud viisil, et oleks välistatud looma 
omal tahtel väljapääsemine ja/või inimes-
tele või teistele loomadele kallale tungimise 
võimalus. Juhime veelkord tähelepanu 
ka sellele, et vastavalt eeskirjale puudub 
hajaasustuses elavatel kassidel ehitises või 
territooriumil kinnipidamise nõue, kuid 
kompaktse asustusega aladel (eriti alevikes) 
ei tohi kasse ilma järelevalveta õue lubada.

Oluline on jälgida avaliku heakorra nõu-
deid ning sellest tulenevalt on loomapidaja 
kohustatud tagama, et looma pidamine ja 
looma käitumine ei rikuks avalikku korda, ei 
häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema ter-
vist, vara või looma. Loomapidaja kannab 
täielikku vastutust kõigi looma tekitatud 
kahjude, sealhulgas varalise kahju eest. 

Koera tohib viia avalikku kohta jalutus-
rihma otsas, olenemata koera iseloomust. 
Loomaga avalikus kohas viibimisel peab 
loomapidaja tagama järelevalve looma üle, 
teiste inimeste ja loomade ohutuse ning väl-
tima looma lahti pääsemist. Looma oma-
nik on kohustatud jälgima, et tema loom 
ei reostaks avalikke kohti, kaasa arvatud 
hoonete ühiskasutuses olevaid ruume ja 
territooriumi, avalikku teed, haljasala, liiva-
kaste. Looma poolt tekitatud reostus tuleb 
koheselt koristada.

Lugupeetud loomaomanikud, ärge 
unustage, et kui midagi teie loomaga juh-
tub või kui teie loom põhjustab kahju kaas-
kodanikele või nende varale, siis vastutate 
alati teie!

Signe Roost

Jaanuarikuu viimasel laupäeval kogunesid kirveviskajad Mäetaguse 
sisehalli, et selgitada välja talvised Eesti meistrid. Tuisu ja tõbede 
tõttu ei jõudnud kõik ala harrastajad kohale, aga võistlus toimus 
täiemahuliselt ning meistritiitlid said igas klassis välja antud.

Mäetagusel asuv sisehall on jätkuvalt Eestis ainuke, kus sisetin-
gimustes võimsaid kirveid lennutada. Eelvõistluse, poolfinaalide 
ja finaali kuus vooru kokku kujunesid lõpuks kolmetunniseks 
heitemaratoniks. Punktisumma igas voorus kujunes kuue viske 
tulemusena. Võrdse punktisumma korral selgitati edasipääseja 
või koht lõpptabelis ümberviskamise tulemusena.

Mäetaguse on jätkuvalt parim paik Eestis, kus ala harrastada 
ja see väljendub ka tulemustes. Tegijaid leiab veel Viikingite külas 
Harjumaal, Raplamaal ja Luua kandis Jõgevamaal. Siinsed eest-
vedajad Tarmo Leini, Meelis Pällo ja Marek Peet on tegelenud 
kirveviskamisega juba aastaid, kuid uus hingamine tekkis paar 
aastat tagasi. Huvilisi koondab MTÜ Eesti Kirveviskajad ning osa-
letakse ka rahvusvahelistel võistlustel. Tänavu toimuvad maailma-
meistrivõistlused Kanadas ning plaan on Eesti esindusega sinna 
kohale minna. Traditsiooniliselt tutvustatakse heitevahendeid 
ja tehnikat Kiikla kiigepäeval. Põneva ja tehnilise alaga tutvuse 
tegemiseks võtke julgesti ühendust Marek Peedi ja Meelis Pälloga.

Fotojaht 
„Kohtumine karuga“
Aune Ferschel
Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

HEAD ALUTAGUSE VALLA LOODUSEHUVILISED! 
Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus korraldab 
2022. aasta loomale konkursi – fotojaht „Kohtumine 
karuga“ koos lugudega. Palun otsige üles oma koh
tumise või tegevusjälgedega fotod, lisage oma nimi, 
tegevuse koht ja aeg ning väike jutuke selle pildi kohta 
ning saatke see aadressile info.alutaguse@rmk.ee. Foto 
ei pea kindlasti olema tehtud Alutagusel, aga sellel peaks 
olema oma lugu. 

Teeme lugudega piltidest virtuaalse näituse, kus 
neid saab ka hinnata. Huvitavamad tööd paneme üles 
külastuskeskusesse ja sügisel korraldame loodusõhtu 
karujuttudega. Saadetud töid lisame jooksvalt kuni 
31. oktoobrini. 

Lisaküsimuste korral helista +372 5681 5722. Oma 
tegevustega hoiame teid kursis läbi Alutaguse FB grupi. 
Aktiivset osavõttu!

Fotojaht „Minu kodu“
Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht?
Kodu, see ei ole koda, millel aken, uks…
Ilma kodutundeta me jääme kodutuks. 
(J. Viiding/O. Ehala „Kodulaul“)

Eesti sünnipäevakuul kutsub Iisaku lasteaed „Kurekell“ 
kõiki lasteaiaealisi lapsi koduteemalisele fotojahile. Kut
sume mõtlema, märkama ja jäädvustama lapse jaoks 
olulisi hetki, sündmusi, inimesi, hooneid – kõike, mis 
tekitab kodutunnet. Aga võibolla hõlmab kodu mõiste 
kellegi jaoks hoopis tervet Alutagusemaad. Küllap on 
igal lapsel kodust oma nägemus ja põnev oleks seda 
teistega jagada.

Fotosid ootame 1. märtsiks aadressile mesimummid@
alutaguse.edu.ee. Seejärel valib Iisaku lasteaia Mesimum
mide rühma lastest koosnev žürii välja parima foto, mille 
kuulutame välja Iisaku lasteaia kodulehel märtsi alguses.

TERAVAT SILMA JA HEAD MÄRKAMIST!

Jaanuarijämm Moostes
Meeli Õunap
rahvamuusikaansambel KIMP

Põlvamaal Moostes toimus 22.-23. jaanuaril käesoleval aastal 
üle-eestiline muusikasündmus nimega Jaanuarijämm, mis sel 
korral kandis väikse huumoriga nimetust „GoWithFolk!“ Huu-
mor seisneb selles, et kui seda nõnda maakeeli lugeda või öelda, 
saab kokku päevakajaline sõna – covidfolk, ehk igasugu tõbede 
ja stressi vastu aitavad muusikavitamiinid ja pillimäng.

Nii nagu koorilauljatele on südamelähedane pääseda suu-
rele laulupeole ning rahvatantsijale on oluline olla tantsupeol 
osakene ühistest kaunitest mustritest, on rahvamuusiku hin-
gele hädavajalik saada kokku piirkondade ja valdade üleselt, et 
tunda rõõmu koosmängust ning saada uusi ideid, inspiratsiooni 
ja värsket repertuaaritäiendust. Talvine muusikajämm on nagu 
rahvamuusikute „laulupidu“. Kuid miks just Moostes? Mooste on 
saanud rahvamuusikute kokkusaamiskohaks seetõttu, et  seal asub 
Mooste rahvamuusikakool, kus töötab kirglik pärimusmuusika-
õpetaja Krista Sildoja, kes on selle jämmisündmuse hing ja süda.

Mis on üldse jämm? Jämm on muusikute omavaheline vabas 
vormis kokkusaamine.  Jämmikultuuriks võib nimetada seda, kui 
asjad, meeleolud ja kokkumängud sünnivad siin ja praegu. Pisut 
nagu improteatri moodi. Jämmil musitseerimine ei ole alati väga 
planeeritav, juhitav ega etteaimatav. Mis ongi tore, sest elus peab 
olema saladusi ja üllatusi.  

Meie laupäevaõhtusele suurele ja rõõmsaid üllatusi pakkuvale 
jämmile eelnesid päevased õpitoad, õpetajateks Ott Kaasik ja 
Tanel Sakrits, nemad olid ühislood koosmänguks välja valinud, 
meil ülejäänutel oli privileeg lasta end üllatada. Üheks muusika-
vitamiiniks kujunes ühislugu „Te aroha“: www.youtube.com/
watch?v=lOzgr20j9Vo

Praegusel heitlikul ajal on nii elurõõmsa laenguga sündmusest 
osa saamine üks võimalus, kuidas ümbritseva depressiivsuse 
eest hoiduda. Oleme tänulikud, et folkansambel KIMP sai koos 
sõpradega 125 muusiku seas Alutaguse Huvikeskuse toetusel 
osaleda Jaanuarijämmil.

Kirveviskajad heitlesid 
meistritiitlite nimel

TULEMUSED 2022
Juuniorid
I Kristian Papstel 21 p
II Roland Peet 14 p
III Matvei Popov 4 p
Naised
I Maarika Lepik 23 p
II Karol Raidma 23 p
III Külli Raidma 7 p
Mehed
I Mati Allas 24 p
II Meelis Pällo 22 p
III Janek Võõbus 20 p
IV Kalle Raidma 19 p
V Taivo Toomel 19 p

Parimad juuniorid. 

Naiste esikolmik.

Fotod Signe Roost
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ALUTAGUSE VALLA 
NOORTEKESKUSTE 
TEGEVUSED
koolivaheajal 28.02.-04.03.2022

KURTNA NOORTEKESKUS
Esmaspäev, 28. veebruar
Kell 13 Noortebänd
Kell 14.30 Lauamängude võistlus
Teisipäev, 1. märts
Kell 1014 Kurtna noortekeskuse ja Illuka kooli 
ühine vastlapäeva tähistamine Illuka kooli juu
res. Lõbusad lumemängud Meelisega, erinevad 
võistlused. Meisterda kelk ja tule võistlema! 
Kelguvõistlused, pikim liug isetehtud kelguga 
ja ostetud kelguga. Saaniga hobusõit. Herne
supp ja vastlakuklid. Info noorsootöötaja 
Mirjam Vinkler tel 5301 2170
Kolmapäev, 2. märts
Kell 1315 Disainipäev
Kell 1517 Lauluring
Kell 17.30 Robootika
Neljapäev, 3. märts
Kell 1315 Teadusteater
Reede, 4. märts
Kell 12.30 Tantsuring
Kell 1416 Lastekoor
Kell 16 Filmiõhtu 

MÄETAGUSE NOORTEKESKUS
Esmaspäev, 28. veebruar
Kell 14 Vastlapäeva tähistamine
Liulaskmine Mäetaguse mäel, supp ja 
vastlakuklid.
Teisipäev, 1. märts
Kell 15 Teemapäev „Vesi, tuli, jää“
Kolmapäev, 2. märts
Kell 13 Teemapäev „Otse kümnesse!“
Neljapäev, 3. märts
Kell 1618 Teadusteater
Reede, 4. märts
Kell 17 Filmiõhtu

IISAKU NOORTEKESKUS
Esmaspäev, 28. veebruar
Kell 16 Filmiõhtu
Teisipäev, 1. märts
Kell 13 Vastlapäeva tähistamine
Lumelinna ehitamine ja liulaskmine Iisaku 
noortekeskuse ümbruses. Kaasa võtta kelgud!
Vastlasupp ja kuklid.
Kolmapäev, 2. märts
Kell 13 Isetegemise töötuba – valmistame 
seepe, küünlaid ja muud vahvat!
Neljapäev, 3. märts
Kell 1012 Teadusteater
Kell 13 Matk Iisakus, kogunemine Iisaku 
noortekeskuses.
Reede, 4. märts
Iisakus noortekeskus suletud!
Kell 13 Noortepäev Tudulinna kogukonnamajas

Signe Roost
SA Alutagusemaa juhatuse liige

Peipsi Toidu Tänava eestvedajatel oli juba 
mõnda aega hull idee sama asi talvel läbi viia 
ja miks mitte kuupaistel. Igasuguste piirangute 
kiuste pandi püsti Pöörane TäiskuuÖÖsöö-
ming, mis sel korral ei saanud kesta küll läbi öö, 
aga pani rahva taas piki Peipsi kallast liikuma.

Lõkketoidud, elav tuli, kuumad joogid 
– mida pöörasemat veel lumises Eestimaa 
looduses soovida. Alutaguse maitseelamuste 
pakkujad olid seekord väiksemasse piirkonda 
koondunud, et toidunautlejaid libeduses 
liiklemisest säästa. Iisaku Kihelkonna Muu-
seumi juures tegutsesid leemekulbi kiigutajad 

peeruvalgel, Päsari köök vaaritas Kauksi puh-
kemaja õuel, Prowintsi suupisted Alutaguse 
rahvuspargi külastuskeskuse hoovis, pop-up 
restoran Kene Kauksi puhkekülas. Kauksi ran-
nahoone hoovis võõrustasid maitseelamuste 
otsijaid Põhja Peipsi Köök, Pärna Marjad ja 
Kauksi rannahoone enda köök ehk Alutaguse 
öised ampsud. 

Menüüd olid meeletult rikkalikud – 
suitsu kala pilaff, läätsesupp, hapukapsasupp 
lõkkekartulitega, Peipsi koha grillil, vürtsikas 
veisepada, soolaseenesalat, traditsioonilised 
piirakad ja pontšikud on vaid mõned näited 
maitsete kaskaadist. Alutagusemaal ei piirdu-
tud ainult söögi- joogiga. Öises muuseumis sai 
tuuritada vaimujuttude saatel. Rahvuspargi 

külastuskeskuse matkast osavõtjad kohtusid 
karuga, kes oli põhku pugemisega vähe hilja 
peale jäänud ning ehitas alles endale pesa. 
Mitmel õuel mängisid kirsina tordil karmoškad. 
Rannahoone juurest kuupaistes järvejääle juha-
tasid massiivsed jääküünlad. Ilu, elu ja melu tuldi 
nautima lähedalt ja kaugelt ning tagasisidena 
paluti aasta pärast pöörast öösöömingut korrata.

Väike üleskutse kõigile, kel peast läbi lip-
sanud mõte ise Peipsi Toidu Tänaval osaleda. 
Kui ei ole varasemat korraldamise kogemust või 
tundub kahepäevarestorani üksi püstipanemine 
liiga suur ettevõtmine, siis tasub seljad kokku 
panna. Võtke kindlasti ühendust, sest koos on 
ägedam. Kohtume juba suvisel Peipsi Toidu 
Tänaval 20.  ja 21. augustil!

Peipsi toidab ka talvel

 

Kauksi külaselts ja Kauksi rannahoone

AVATUD KOHVIK 
Vastlamenüü: hernesupp suitsulihaga 2.-, 
ahjuseajalg 2.-, vastlakukkel 2.-

Anna oma tulekust teada ja telli 
erimenüü ette 1. märtsiks:
info@alutagusemaa.ee või tel 5306 8680

kell 12 
LOODUSRETK 

ANNE-LY FERŠELIGA

kell 14
VASTLAVALLATUSED 

tõukekelkude ja 
liuvahenditega

Käitume vastavalt kehtivatele covid-reeglitele

Fotod: Airen-Anett Vaino

Airen-Anett Vaino
Catering Kene OÜ 

Ilm oli päeval päikeseline ja mõnus. Etteval
mistustega hakkasime tegelema varakult, 
et kõik õigeks ajaks valmis oleks. Kindlasti 
ei osanud me nii palju külastajaid oodata. 
Arvasime, et kes siis ikka viitsib külmal tal
veõhtul kusagile sõita ja veel õues süüa! 
Kuid kõik läks hoopis vastupidi – järjekord 
oli ürituse algusest peale pikkpikk ja nii 
meeletult toredaid inimesi käis nautimas 
maitseid ja koosviibimist ning põnevaid 
elamusi kogemas. Eriti tore oli kuulda, kui 
külastajad kusagilt kaugemalt kindla toidu 
pärast kohale olid tulnud ning see neile 
väga maitses. Kindlasti võtame üritusest 
ka edaspidi osa ja täname korraldajaid, 
et sellise hullumeelse ideega meid kaasa 
kutsusite ning taaskord põnevat kogemust 
pakkusite! 

Fotod Signe Roost
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Mari Oolberg
Iisaku Kihelkonna 
Muuseumi direktor 

Plaanisime kena lõkke teha, 
püstkojas istuda ning nostalgilisi 
toite valmistada: paksu puuviljakisselli vahukoorega, 
läätsesuppi, kuumi lihapirukaid õlis, kohupiimast 
pontšikuid, leiba jms. Öösöömingu „rosinaks“ 
panime kokku  Alutaguse vanade vaimujuttude 
tuuri, seda siis päris pimedas muuseumis. Kõik 
oli justkui tehtud – meeskond koos, plaanid 
paigas, kuid meie muutuvas maailmas võib juh
tuda, et sina plaanid, aga…  Laupäeva hommi
kul oli korraldusmeeskond leebelt öeldes poole 
väiksem ja hea nõu kallis, abikäte paar veel kal
lim. Tegime miinimum programmi võimalikust ja 
katsusime sealjuures olla nii tublid kui suutsime.
Rahvast käis rohkem, kui lootsime. Välja kuulutatud 
Vaimutuur muuseumi ruumides oli menukas. Teeme 
seda kindlasti veel, sest inimeste huvi vanade juttude 
vastu innustab meid jätkama. Pulmanäitust külas
tati hoolega. Paljud imestasid, kui sarnased on need 
kleidid neile, millega pruudid abiellusid Haapsalus, 
Keilas, Pärnus, Tallinnas.
Täiskuuöö kuu alles valmistus täiskuuks saama, öö 
oli selge ja karge, külastajad sõbralikud, viskasid nal
jagi. Olime sellisest lahedast suhtlemisest puudust 
tundnud! Inimesi käis ikka üle Eesti. Väga läks hinge, 
kui üks vaimutuuril osalenud seltskond saatis meile 
pärast tänusõnad ja  tänas muinasjutulise meeleolu 
eest. Nad olid koju sõites taevas imelisi virmalisi näi
nud ja see oli justkui jätk sellele vaimudemaailma 
tuurile. 
Iisaku muuseumi rahvas on väga rõõmus, et selline 
sündmus aset leidis ja et toredad inimesed meid 
külastasid. Loodame, et ka järgmisel aastal leidub 
parasjagu pööraseid, kes vaatamata külmale, tuulele, 
lumele ja isegi täiskuule ikka osa võtta soovivad.

Täname südamest lahkeid aitajaid:
Andres Pärnpuu, 
kes püstkoja karkassi jaoks materjali tõi.
Aulis Pärnpuu, 
kes püstkoja karkassi ehitada aitas. 
Laila Üleoja, 
kes meile öösöömingu ajal appi tuli.
Hille Väljaotsa, 
kes oli valmis oma aega ja jaksu panustama.
Signe Roost (SA Alutagusemaa), 
kes meid reklaamis.
Piret Kauksi Puhkemajast, 
kes infot vahendas ja toeks oli.
MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköögi eestvedajad 
Tauno Laasik ja Triinu Akkermann, kes julgustasid 
meid osalema.

Piret Talistu
Kauksi puhkemaja perenaine 
Me ei osanud loota, et huvi on nii suur. Aga saime vist päris hästi 
hakkama, toitu jätkus ka viimastele tulijatele. 
Põhipakkumine oli pannibuffet, mis tähendas seda, et gaasipannil 
oli kogu aeg tuli all ja külaline sai valida meelepäraseid maitseid 
otse sealt. 
Väga meeldis rahvale täitsa klassikaline hapukapsasupp, millele 
lisaks pakkusime kõrval lõkkes küpsetatud kartulit ning meie kokk 
Aina soovitusel külma supiliha. Just nii, nagu meie vanaemad seda 
pakkusid. 
Väga hästi osteti pirukaid  liha, porgandi ja seentega. Viimased 

pirukad müüdi maha veel enne, kui nad ahjust välja 
jõudsid tulla. 

Vahelduseks sai teha nn tänapäevast saani
sõitu. Kuna hobust meil ei ole, vedas saani 

UTV, ehk "prennapur", nagu me ise teda 
hellitavalt kutsume. Kõik soovijad said 
teha väikse metsatiiru. Või ka mitu. 
Täname oma vabatahtlike tiimi, kelleta 
oleks sellist sööjate hulka olnud raske 
hallata. 
Ja otse loomulikult oleme tänulikud 
kõikidele hea isu ja rõõmsa meelega 

külalistele. 

Katrin Juuse
Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Kõik see juhtus TäiskuuÖÖsöömingu 
ajal 15. jaanuaril Kauksis Alutaguse 
rahvuspargi külastuskeskuse õuel. 
Head toitu pakkus välitelgis OÜ 
Prowints, meelt lahutasid meie 
valla muusikud Meeli Õunap ja 
Pille Nagel lõõtspillidel. 

Melu ja toidulõhnade peale 
tatsas rahva sekka „karu“. 
Kahel käpal püsti uudistas 
ta ümbrust, lõi tantsu ja oli 
inimestega väga sõbralik. 
Pärast pruunkarule pühenda
tud mälumängu, jäi ta uniseks 
ja umbes 20liikmeline huviliste 
grupp läks matkarajale päntajalale 
uut küljealust vooderdama. Mesikäpp 
tõmbas kuuseokstest teki peale ning uinus 
taas magusalt. 

Oli tore kohtumine rõõmsate inimestega ja muheda metsaotiga, 
kellega sel hilisõhtul tantsisin minagi.

Foto
 Hannes Juuse

Fotod 
Kauksi 

Puhkemaja

Kiigelind kutsub 
sünnipäevale
Naisrühm Kiigelind

Võiks ju arvata, et 10 tegutsemisaastat ei ole ühe rahva
kultuurikollektiivi jaoks teab mis vanus. Neile, kes koos tant
sivad, on see olnud pikk ühine tee, täis toredaid elamusi ja 
selgeks saadud tantsusamme. Kiikla rahvatantsu naisrühmal 
Kiigelind on olnud palju põnevaid esinemispaiku. Esinetud on 
kodus ja võõrsil, sealhulgas ka Lätis ja Soomes, mõisapargis, 
sadamas, jalgpallistaadionil, isegi rabas ja veel paljudes teis
tes huvitavates kohtades. Nüüd kutsub Kiigelind kodusesse 
saali Kiikla rahvamajja vaatama oma sünnipäevakontserti, kus 
koos rahvamaja näiteringiga on valmis saanud tantsuetendus 
„Muinas jutt kiigelinnust“. See lõbus ja lüüriline lugu räägib Eesti 
muinasjuttudest tuttavate tegelaste kaudu loo tantsurõõmu 
leidmisest. Ja kui tantsurõõm leitud, kutsutakse ka vaatajad 
tantsima, algul ühistantsule koos Kiigelindudega ja hiljem juba 
simmanile ansambliga Tuulebant. Kiigelind 2021. a suvel VI Eestimaa võimlemispeol "Kingitus"

Ruth Linnard

Tänavune lumerohkus pakub rikkalikult silmailu. Ini-
mesed imestavad, pildistavad, rõõmustavad. Mis viga 
rõõmustada, kui teed on lumest puhtaks lükatud. Ei 
pea hangedes sumpama, vaid võib nautida erakord-
selt imelisi vaateid ja kiita kaunist Eestimaa talve.

Kas aga lumelükkaja on sama rõõmus? See, kes 
istub traktoriroolis ja näeb vaeva, et aina juurde sadava 
lume või tuisu kiuste ikka teed läbitavad hoida. Tema 
võtab asja rahulikult: „Eks neid talvesid on ennegi 
olnud.“ Muidugi on, eriti kui lumelükkamise kogemust 
juba rohkem kui veerandsaja aasta jagu, nagu seda on 
Uno Regol, kes Kiikla kandi teed lumest puhtad hoiab. 
„Tänavu on nii, et lumi lume otsa, siis tuisk ja sulalumi. 
Öösel on parem lükata,“ teab Uno. „Kui on õhtune sadu, 
siis lähen öösel. Kui on öösel sadanud, siis tuleb varakult 
minna, et tööpäeva alguseks teed lahti oleksid. Ja kui 
tuleb vahele mõni päev, kui sadu ei ole, siis saab teha 
teede laiendust, et kui taas sadama hakkab, siis saab 
lauluga minna.“

Lumevallide kõrgust Uno ei mõõda, läbitud kilo
meetreid ning töötunde samuti mitte. Tema teab hoopis 
rääkida kus kandis kõige rohkem metskitsi elutseb ja 
kui palju jäneseid ringi lippab. Metssigu pole ta sellel 
talvel näinud, küll aga on soojemate ilmadega märga
nud kährikuid ringi luusimas. 

Lumest rääkimine meil eriti edeneda ei taha. Lumi 
on lumi ja talv on talv. Hoopis elavamaks muutub Uno 
jutt, kui küsin tema vaba aja harrastuste kohta. Tean 
ju teda kui kirglikku spordihuvilist, kes aastaid Kiikla 
rahvamajas sporditegevust korraldas. Nüüd jagab ta 
oma huvi ja aega võrdselt kirveviskamise ja kettagolfi 
vahel ning osaleb neil aladel ka Eesti meistrivõistlustel. 
Tõsi küll, veebruaris kettagolfi talvistele Eesti meistri
võistlustele Pärnusse ta minna ei riski, sest ega tea palju 
samal ajal lund maha sajab. Aga kui hing ikka väga 
puhata tahab, lumest ja töötegemisest ja harrastustest, 
siis läheb Uno kalale. Ja see on juba pikem jutt, sest kes 
neid kalamehelugusid kõiki kirja jõuab panna, eriti kui 
on kalal käidud lisaks kodustele vetele ka näiteks Norras 
ja Venemaal Murmanskis.

Üks oluline küsimus on mul veel: kas lumelükkajat 
vahel ka tänatakse? „Ikka,“ naeratab Uno, „ikka täna
takse.“ Seda on rõõm kuulda. Tänan minagi ja loode
tavasti leiab ka hea lehelugeja aega, et helistada oma 
piirkonna lumelükkajale ja tänada teda sel lumerohkel 
talvel tehtud töö eest. Need inimesed on seda väärt.

Lumi on muinasjutt. 
Või ei?

Fotod Signe Roost Foto 
Mari Oolberg

"Ikka," naeratab Uno, 
"Ikka tänatakse."
Foto Ruth Linnard
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Лехти ТАРГИЯЙНЕН, 
волостной секретарь 

27.01.22 года
•  С докладом выступила Койду Симсон, лесничий RMK, которая 
представила депутатам волостного собрания полный обзор состо
яния государственных лесов на территории Алутагузеской волости, 
составленный в RMK. Целиком доклад лесничего RMK можно услы
шать в инфосистеме VOLIS.
• На присвоения знака за заслуги перед Алутагузеской волостью были 
представлены три кандидата — Прийт Палмет, Яак Арм и Юло Канн. 
Волостное собрание решило утвердить премию в размере 500 евро 
и вручить один знак за заслуги. Большинством голосов утверждена 
кандидатура Юло Канна. Решено вручить знак №6 Алутагузеской 
волости Юло Канну за сохранение общины Уускюла, за обеспечение 
населения необходимой информацией и оказание помощи.
• Принято решение «Оставить детальные планировки недвижимостей 
«Poolsaare» и «Kõnnumaa» в деревне Раннапунгерья без проведения 
оценки стратегического воздействия на окружающую среду».
• Принято решение «Дать согласие на проведение процедуры зем
леустройства и частичного отчуждения земельного участка (улица 
Метса)».
• Признать недействительным постановление №8 Ийзакуского 
волостного собрания от 20.03.2014 года «Правила проведения 
землеройных работ в Ийзакуской волости» и постановление №12 
Иллукаского волостного собрания от 17.02.2014 года «Утверждение 
Правил ведения землеройных работ в Иллукаской волости».
• Собрание решило не изменять порядок компенсации за водополь
зование и назначение компенсации будет проводиться на тех же 
основаниях, что и в 2021 году.
• Решено в феврале продолжить II чтение законопроекта «Порядок 
оплаты и назначения компенсаций депутатам волостного собрания 
и членам комиссий».
• Принят бюджет Алутагузеской волости 2022 года. Общий объем 
доходов от основной деятельности  11 926 304 евро, общий объем 
расходов основной деятельности — 11 487 533 евро, результат 
основной деятельности запланирован на 438 771 евро. Инвести
ционная деятельность в целом (= доходы  расходы инвестицион
ной деятельности) с негативным итогом на сумму 3 643 855 евро. 
Разница покрывается ликвидными средствами, итогом основной 
деятельности и за счет изменения требований. (Illuka Arengufond).
• Председатель волостного собрания предоставил информацию 
о приказе Министерства образования и науки «Дополнительное 
пособие владельцам муниципальных школ на приведение в порядок 
школьной сети». Решено, что в ближайшее время соберутся волост
ное управление, комиссии по вопросам образования, культуры и 
социальной сферы и ревизионная комиссия, чтобы распределить 
исходные задания и твердые направления для сбора данных в волос
тном управлении. Завершая выступление, ведущий заседание Вельо 
Кингсеп подчеркнул, что вопрос относительно закрытия  гимна
зической ступени не обсуждался и соответствующего решения в 
повестке дня заседаний волостного собрания в ближайшее время 
нет. Планируется начать сбор данных, на основании которых можно 
будет анализировать ситуацию в школах, и только тогда решать, в 
каком направлении двигаться дальше.

ЗАСЕДАНИЕ ВОЛОСТНОГО 
СОБРАНИЯ

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА АЛУТАГУЗЕСКОЙ 
ВОЛОСТИ 2022 ГОДА
Лууле САЛЛА,
руководитель финансовой сферы 

ДОХОДЫ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В бюджете 2022 года доходы заплани-
рованы на 11,9 миллиона евро. Это на 
0,61 млн. евро, или на 5,4 %, больше, чем 
в бюджете 2021 года.

Из доходов 30,6 %, или 3,65 млн., 
составляет подоходный налог (по срав-
нению с 2021 годом рост 4,9 % )

Земельный налог в бюджете состав-
ляет 4 %, 0,48 млн., плата за парковку – 
0,04 млн.

От продажи товаров и услуг в бюджет 
поступят 3,8%, или 0,45 млн.евро (+8,6%). 
Рост поступлений связан с увеличением 
числа учащихся из других самоуправле-
ний, обучающихся в школах Алутагузе-
ской волости, и с увеличением платы за 
содержание в детсадах.

Поступившие пособия образуют в 
бюджете 26,2%, достигая 3,1 млн. евро, т.е 
на уровне предшествующего года. Основ-
ная часть пособий - 2,68 млн., поступаю-
щих из государственного фонда стабили-
зации и поддержки - предназначена для 
расходов на деятельность. Компонентами 
выделений из фонда поддержки явля-
ются пособия на содержание общеобра-
зовательных школ, на школьные обеды, 
государственные социальные пособия, 
поддержка оказания услуг и пособия на 
содержание местных дорог.

Прочие доходы (плата за право про-
ведение горных работ и поступления за 
специспользование воды) образуют в 
бюджетных доходах 35%, 4,16 млн. евро 
( +10 %).

РАСХОДЫ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В бюджете 2022 года расходы основной 
деятельности запланированы на сумму 
11,48 млн. евро. Это на 0,56 млн. евро, 
или 5,2% больше, чем в бюджете 2021 
года.

Причиной увеличения расходов стало 
повышение минимального уровня зар-
платы на 12%, повышение уровня мини-
мальной оплаты труда педагогов на 7,4% 

и подорожание расходов на энергию.
• Образование в статье расходов основ-
ной деятельности составляет 51,1%, или 
5,87 млн. евро, из которых 3,63 млн. евро 
- расходы на деятельность школ и 1,33 
млн.евро - на деятельность детсадов, 0,3 
млн. на оплату мест в других самоуправле-
ниях, 0,6 млн. - на занятия по интересам, 
на школьный транспорт, на ученические 
общежития и прочее образование. Под 
прочим образованием имеется в виду 
централизованные расходы на инфотех-
нологию в сфере образования, расходы 
на оплату труда логопедов и психолога.

• Досуг, культура и религия образуют 
14 %, или 1,6 млн. евро, из которых 0,9 
млн. евро составляют расходы на дея-
тельность библиотек, домов культуры и 
молодежных центров (в т.ч. расходы на 
мероприятия 0,12 млн.евро); 0,51 млн 
евро выделяется на поддержку деятель-
ности целевого учреждения (ЦУ) Центра 
оздоровительного спорта «Pannjärve» ; 
ЦУ «Alutagusemaa», музея Ийзаку, церк-
вей, пособия спортивным клубам и НКО 
на поддержку деятельности и проведение 
мероприятий. 0,2 млн евро - уход за игро-
выми площадками по всей волости, спор-
тивными сооружениями и за береговой 
зоной волости.

• Хозяйственная сфера (экономика, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
охрана природы, общественный порядок) 
составляет 14,3%, или 1,65 млн.евро, из 
которых 0,17 млн. евро частичная ком-
пенсация оплаты услуг водоснабжения, 
что сохранилась на уровне прошлого года. 
По сравнению с прошлым годом выросли 
расходы на уличное освещение.

• Общее управление составляет 11,6%, 
или 1,3 млн. евро (волостное собрание, 
волостное управление, централизован-
ные услуги ИТ и перечисления общего 
характера в правительственный сектор)
• Социальная защита образует 8,7%, или 
1,0 миллион евро, из которых 0,32 млн.
евро выделяются на различные пособия. 
Увеличение расходов по сравнению с 
прошлым годом вызвано проектом ESF 
«Сoздание услуг по поддержке социаль-
ной опеки»

• Резервный фонд составляет 0,3%

В инвестиционной сфере бюджета на 
приобретение основного имущества 
выделяется 3,72 млн. евро.

Крупные инвестиционные объекты 
хозяйственной сферы составляют 2,82 
млн. евро, из которых 0,12 млн.евро 
покрывается за счет пособий. В числе 
крупных инвестиционных объектов:
• пешеходно-велодорожка в Куремяэ
• пешеходно-велодорожка 

Пагари-Атсалама
• пешеходно-велодорожка 

Кийкла-Ратва
• пешеходно-велодорожкаТудулинна
• пешеходно-велодорожка Алайыэ
• пешеходно-велодорожка на улице 

Метса в Ийзаку
• Подготовка поверхности и асфальти-

рование волостных дорог и улиц
• Заправочная и здание для контейне-

ров на пристани Васкнарва
• Строительство стапеля и связанной с 

ним инфраструктуры в Алайыэ
Инвестиции в сфере досуга и культуры 
на сумму 0,45 млн.евро.
• Строительство скейт-парка в Ийзаку
• Ремонт клуба и пола в каретной 

усадьбы Пагари
• Обновление помещений молодеж-

ных центров в Ийзаку и Мяэтагузе
• Ремонт подвального и цокольного 

этажа ДК Ийзаку
• Игровая площадка молодежного 

центра в Куртна
Инвестиции в сферу образования - 0,25 
млн евро:
• Игровая площадка детсада Ийзаку
• Дополнения к игровой площадке 

основной школы Мяэтагузе
• Обновление тартанового покрытия 

на школьном стадионе Иллука
• Проект реновации стадиона в 

Ийзаку
Инвестиции в окружающую среду - 
0,115 млн.евро
• Проектирование очистных и канали-

зации в Каукси
• Очиститель на пристани Васкнарва
На общее управление и общественный 
порядок инвестиции на сумму 0,089 млн.
евро в т.ч. на расширение видеоохраны, на 
рабочий проект внутренней архитектуры 
волостного здания в Ийзаку.

Об услугах станции обращения с отходами
Станция в Уйкала 
открыта по рабочим дням 07.30–19.30, 
в выходные дни и в государственные 
праздники  9.00–17.00.

Станция в Торма 
открыта по рабочим дням 9.0018.00, 
в субботу  9.0016.00, в воскресенье и 
в государственные праздники  закрыта.

У жителей Алутагузеской волости есть 
возможность в 2021 году бесплатно 
доставлять возникшие в домашнем хозяй-
стве отходы на станции в Уйкала и Торма. 

На станции в Уйкала бесплатно при-
нимаются следующие виды отходов, воз-
никших в домашнем хозяйстве: бумага и 
картон (20 01 01); пластмасса (20 01 39); 
стекло (20 01 02); оконное стекло без рам 
(17 02 02); биологически разлагающи-
еся отходы садоводства и озеленения (20 
02 01); биологически неразлагающиеся 
отходы садоводства и озеленения (20 02 
03 ( в т.ч.. 20 02 02)); древесина (пред-
варительно сортированная) (20 01 38); 
текстиль (20 01 10, (в т.ч. 20 01 11)); габа-
ритные отходы (20 03 07).

На станции в Торма бесплатно при-
нимаются следующие виды отходов, воз-
никших в домашнем хозяйстве: бумага 
и картон (20 01 01) по видам (отдельно 

бумага и картон), пластмасса (20 01 
39), металлы (20 01 40), стекло (20 01 
02), оконное стекло без рам (17 02 02), 
биологически разлагающиеся отходы 
садоводства и озеленения (20 02 01), 
биологически неразлагающиеся отходы 
садоводства и озеленения (20 02 02, 20 02 
03), древесина (20 01 38), текстиль (20 01 
10, 20 01 11), габаритные отходы (20 03 
07), электроника (16 02), сельскохозяй-
ственные химикалии (02 01 08*), краски 
для печати (08 03 12*), прочие моторные 
и смазочные масла (13 02 08*), опасная 
упаковка/тара (15 01 10*), масляные 
фильтры (16 01 07*), свинцовые аккуму-
ляторы (16 06 01*), Ni-cd- аккумуляторы 
(16 06 02*), кислоты (20 01 04*), щелочь 
(20 01 15*), фотохимикалии (20 01 17*), 
люм-ные лампы (20 01 21*), ртуть (20 
01 21*), пестициды (20 01 19*), старая 
краска, клей и смола (20 01 27*), отходы 
электро- и электронных устройств (20 01 
35* и 20 01 36), несортированные наборы 
лекарств (20 01 98*), батарейки и малые 
аккумуляторы (20 01 33*), упаковка/тара 
(15 01).

Транспорт для доставки отходов 
на станцию необходимо организовать 
самим, а отходы должны быть сортиро-
ваны по видам. При сдаче отходов следует 

подтвердить статус жителя Алутагузеской 
волости путем предъявления граждан-
ской карточки и ИД-карты (работникам 
станции нужно предъявлять оба доку-
мента). Сдающий отходы житель дол-
жен руководствоваться распоряжениями 
работников станции. Сдаваемые отходы 
должны быть сортированы на основании 
списка, приведенного выше.

В случае доставки не отсортиро-
ванных отходов они бесплатно не 
принимаются.

По-прежнему опасные отходы и 
вышедшую из эксплуатации электронику 
можно сдавать на имеющиеся на волост-
ной территории станции приема опасных 
отходов (поселки Ийзаку и Мяэтагузе) и 
на пункт приема неработающей электро-
ники (пункт обслуживания в Иллука), но 
обращаем внимание на то, что вмести-
мость пунктов приема опасных отходов 
ограничена и габаритные отходы элек-
троники (например, телевизоры, холо-
дильники, стиральные машины и т.д.) 
следует доставлять в пункт обслуживания 
Иллука или на станцию в Торма.

PS! Станция в Уйкала предназначены для 
приема обычных отходов, и электронику 
там не принимают.
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VLADIMIR VASILIEV
VIKTOR LUKJANTŠIK 

GERMAN TUMMA 
VILMA KADAJA 

SERGEI SITSMANN
 PEETER SITSMANN 
VALERIAN PROŠKIN
 OLEG TAMMEKIVI

Ingrid-Urve Järv
Kuremäe raamatukogu

Amy Harmon
MIDA TUUL TEAB
Rahva Raamat 2021

„... tuul ja vesi teavad kõiki maailma 
saladusi. Nad on näinud ja kuulnud 
kõike, mida on kunagi öeldud või 
tehtud. Ja kui sa kuulad, räägivad 
nad sulle ära kõik lood ja laulavad 
kõik laulud. Kõikide kunagi elanud 
inimeste lood. Miljonite ja miljonite 
inimeste. Miljonid ja miljonid lood.”

„Meie lood kuuluvad kokku. Sinu lugu on eriline. Sul võib 
kuluda selle jutustamiseks terve elu. Meie mõlema elu.”

Raamatu peategelase müstiline teekond läbi Iirimaa vaba-
dusvõitluse ja oma perekonna ajaloo armastuse leidmiseni 
on haarav ja uskumatult põnev.

Raamatut saab laenutada Iisaku, Kuremäe ja Tudulinna 
raamatukogudest.

Kristina Ruder
MITTE ÜKSNES SÕNAD
Kröösus 2021 

Minu käes on üks vana kiri. Kirju-
tasin selle põhikooli lõpus Aimarile. 
Paberist on tunda aja hõngu. Kes 
enam niiviisi kirju saadab? Vaid 
vanemad inimesed ehk. Naeratus 
tekkis suunurkadesse. Ilusasti kok-
kuvolditud kiri oli kirjutatud väga 

püüdliku käekirjaga. Sõnadest oli kokku seatud sügav armas-
tuskiri. Seda tasa avades ja endale ette lugedes tundsin end 
uuesti toonase hetke lummuses. Armumine, mis oli korraga 
õudne ja ilus, valus, jonnakas ja naermaajav. Teadsin siis 
täiesti kindlalt, kes on minu „kullateraga inime”.

Raamat armastusest, mis muutub ajaga, muudab inimesi ja 
leiab selle õige „kullateraga” kaaslase. Lugemist lõpetades  
oli hea ja kerge tunne.

Raamatut saab laenutada Iisaku, Kuremäe ja Tudulinna 
raamatukogudest.

TEADAANNE
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda teavitab, 
et esitab taotluse LEADERi kohaliku arengu 
strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse 
taotlemiseks ning alustab strateegia etteval-
mistamist aprillis 2022. 

Tegevusrühma piirkond on Alutaguse vald ja 
Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avi
nurme valdade geograafilised territooriumid. 

Lisainfo kodulehel www.pakmty.ee.

Для жителей в возрасте, да и для определенной части молодежи, зримая информа-
ция на бумагоносителе играет очень важную роль. Было бы великой глупостью 

отрицать или игнорировать прогрессивную роль современной системы передачи 
информации с использованием цифровой технологии, когда одним нажатием кла-
виши компьютера в считанные секунды получаешь нужную информацию. Однако 
универсального в нашей жизни не так уж и много, и потому нет необходимости 
противопоставлять информацию, полученную с экрана компьютера, и письмо, 
написанное дорогим тебе человеком. В одном случае оперативность, а в другом - 
задушевность, передаваемая тебе знакомым почерком. Впрочем, и печатный текст 
на бумаге тоже не теряет своей пользы. Подумалось, а ведь то, что более сорока 
избирателей остались в волости вне процесса местных выборов, совсем не пустяк. 
Обидно за людей, которые оказались лишены некоторых своих важных гражданских 
прав, да к тому же в условиях немногочисленности народонаселения волости эти 
сорок с лишним голосов могли бы внести некоторые коррективы в итоги выборов.
Мир современных инфотехнологий в постоянном обновлении, и очень часто 
программа, бывшая эффективной еще вчера, сегодня становится рудиментом. 
Добавьте сюда всевозможные поломки, проблемы с отключением электричества 
и т.д и т. п. И получается иногда, что эта примитивная конструкция почтового 
ящика, установленного рядом с твоим домом — это твой единственный выход в 
информационное пространство.

О ПОЛЬЗЕ ПРОСТЫХ ДЕЛ
Николай ПАВЛЕНКО,
переводчик, литератор и верный поклонник 
эпистолярного стиля информации 

Я ВАМ ПИШУ …

О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ 
ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ
Канцелярия Алутагузеского волостного 
управления

 
Волостное управление обращается ко всем 
жителям волости с просьбой установить 
почтовые ящики в месте своего проживания 
с тем, чтобы до вас доходила официальная 
почта.

МВД в 2021 году во время местных выбо
ров организовало отправку сообщений по 
месту жительства для лиц в Эстонии, облада
ющих правом голоса. Изза отсутствия почто
вых ящиков до 46 избирателей Алутагузеской 
волости эти сообщения не дошли, и почтовая 
фирма «Omniva» вернула извещения МВД.

Для того, чтобы почтовые отправления 
доходили до вас в нужное время, в целости и 
сохранности, позаботьтесь о корректной уста
новке и обозначении ваших почтовых ящиков.

Установку почтового ящика необходимо 
предварительно согласовать с фирмой 
«Omniva», и только потом его устанавливать. 
Подробную информацию об установке и обо
значении почтовых ящиков можно найти на 
домашней странице фирмы «Omniva» (www.
omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest).

Для получения дополнительной информа
ции можете обратиться прямо в отдел обслу
живания клиентов фирмы «Omniva»: телефон 
 661 6616, адрес эпочты: info@omniva.ee

БИБЛИОТЕКАРЬ 
РЕКОМЕНДУЕТ
Татьяна Шевченко
библиотека Алайыэ

Джоджо Мойес
ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ
Азбука 2020
Это трогательная история 
о Лу Кларк и Уилл Трей-
нор, люд я х ,  из разны х 
слоев общества, которые, 
вероятно, никогда бы не 
вс т ре т ил ись  при д ру-
ги х обстоятельства х …                                                                         
Луиза Кларк устраивается 
на работу сиделкой, только 

присматривать ей нужно не за пожилым человеком, 
а за молодым привлекательным парнем Уиллом, 
который после того, как был сбит мотоциклистом, 
прикован к инвалидному креслу… Для парня, кото-
рый получал от жизни все лучшее, путешествовал, 
встречался с самыми красивыми девушками, рабо-
тал на престижной работе, такая жизнь сплошное 
мучение. Причем нанимают Луизу на определен-
ный срок… шесть месяцев… и только спустя неко-
торое время она узнает почему именно на полгода.                                                                                              

Финал книги ожидаемо грустный. До послед-
ней страницы хочется верить, что все будет хорошо, 
что чудо случится. Но увы…Потрясающе захваты-
вающий роман.                                                                                 

 Борис Акунин
АЛМАЗНАЯ 
КОЛЕСНИЦА 
(роман в 2-х томах)
Захаров 2021
Отличная книга для люби-
телей детективов. Одна из 
лучших из серии о приклю-
чениях Фандорина.

В этой книге есть все: и 
детектив, и любовная драма, 
и даже шпионский роман, 

когда кажется, что уже стало все ясно и вот она 
развязка, не тут-то было - новый виток, новые под-
робности. В этой книге есть мужество, смелость, 
идейность, любовь, честность.

После прочтения книги, наконец-то понятно 
– откуда у Фандорина такой преданный и верный 
слуга-японец. В романе очень интересно описан 
японский быт. Действие происходит во время рус-
ско-японской войны, а затем возвращается назад 
в прошлое в 1787год. В конце книги две сюжет-
ные линии неожиданным образом переплетаются. 
Очень красивая линия любви и неожиданный 
конец. Читается на одном дыхании.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Мартин МИЛЛЕР,
волостной специалист по вопросам 
экологии

В связи с приближением весны и предсто-
ящим потеплением погоды напоминаем, 
что в наступающем сезоне начинается 
гон собак и кошек. Животные становятся 
беспокойными и постоянно пытаются 
вырваться на свободу. Кошки становятся 
очень голосистыми, а коты помечают все-
возможные места. В период весеннего гона 
начинаются ночные «кошачьи концерты», 
бесцельное бродяжничество, мешающих 
дорожному движению, собак и т. д. По 
завершению этого периода одна часть сам-
цов пропадает, вторая возвращается домой 
израненными, тощими и грязными, могут 
появиться нежелательные выводки щенят 
или котят. Владельцам домашних живот-
ных в данный период следует внимательно 
следить за домашними питомцами, чтобы 
исключить бродяжничество животных.

Жалобы на содержание кошек по-преж-
нему актуальны - проблема в свободном 
перемещении кошек по улицам и чужим 
территориям. Из густонаселенных мест, 
особенно из районов многоквартирных 
домов, в волостную управу поступают 
жалобы на то, что днем кошек выпускают 
во двор без присмотра, они ходят по чужим 
подъездам, залезают на чужие автомашины, 
нарушая общественный порядок и нанося 
ущерб имуществу граждан.

Напоминаем, что взяв себе животное, 
человек становится его владельцем, а значит 
у него помимо радостей есть и конкретные 
обязанности. В этой связи Алутагузеское 
волостное управление считает необхо-
димым напомнить, что Алутагузеское 
волостное собрание 23.08 2018 года при-
няло решение №68 «Правила содержания 
собак и кошек в Алутагузеской волости», в 
которых указан порядок содержания собак, 
кошек и других домашних животных на 
административной территории волости. 
Правила эти обязательны для исполнения 
всеми проживающими, действующими 
и находящимися на территории волости 
физическими и юридическими лицами, во 
владении которых находятся животные. 
Нарушение этих правил наказуемо.

С правилами можно ознакомиться на 
домашней странице Алутагузеской воло-
сти. Целью требований, изложенных в 
настоящих правилах, является обеспечение 
порядка содержания домашних животных 
таким образом, чтобы животное не причи-
няло вреда человеку и окружающая среда 
не становилась опасной для животного. 

При содержании домашнего животного 
важно, чтобы были обеспечены условия, 
необходимые для содержания животного, и 
чтобы содержание животного не нарушало 
общественный порядок, не беспокоило 
сограждан и других животных — должен 
быть исключен побег животного и напа-
дение на людей или других животных или 
нанесение ущерба имуществу сограждан.

Согласно правилам, животное может 
содержаться в здании или на закрытой 
территории, принадлежащей или зани-
маемой собственником либо с согласия 
собственника этой территории, либо с 
согласия другого управомоченного лица и 
при условии создания необходимых усло-
вий для жизни животного, обеспечены и не 
ущемлены интересы других лиц. При этом 
зона содержания животного должна быть 
ограждена таким образом, чтобы предот-
вратить добровольный побег животного и/
или нападение на людей или других живот-
ных. Также хотим еще раз обращаем вни-
мание на то, что согласно правилам, кошки, 
проживающие в малонаселенных районах, 
не обязаны содержаться в здании или на 
территории, а в густонаселенных местах 
(особенно в поселках) кошек нельзя выпу-
скать на улицу без присмотра.

Важно соблюдать требования обще-
ственного порядка и, исходя из этого, вла-
делец обязан следить за тем, чтобы содер-
жание животного и поведение животного 
не нарушали общественный порядок, не 
беспокоило и не подвергало опасности 
других людей, их здоровье, имущество или 
животное. Владелец несет полную ответ-
ственность за любой ущерб, причиненный 
животным, включая материальный ущерб.

Собаку можно выгуливать в обще-
ственном месте на поводке, независимо 
от характера собаки. При нахождении 
с животным в общественном месте его 
владелец должен обеспечивать надзор за 
животным, безопасность других людей и 
животных и не допускать побег животного. 
Владелец животного обязан следить за тем, 
чтобы его животное не загрязняло обще-
ственные места, в том числе помещения и 
территорию зданий общего пользования, 
дороги общего пользования, зеленые наса-
ждения, песочницы. Загрязнение, причи-
ненное животным, должно быть убрано 
немедленно.

Уважаемые владельцы домашних 
животных, не забывайте, что если что-то 
случится с вашим питомцем или если ваш 
питомец причинит вред согражданам или 
их имуществу, ответственность за это 
несете всегда вы!
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• 18. veebruaril kell 19 Kiikla rahvamajas
MUINASJUTUKÜLA LOOD JA PAJATUSED: 
Eesti ja India muinasjutud

• 20. veebruaril kell 17 Iisaku rahvamajas
VON GLEHNI TEATER „TIIT JA TÕNU“
Pilet 19/15€ müügil Iisaku rahvamajas 
ja Fienta.com

• 23. veebruaril kell 18 Illuka mõisas 
EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVALE 
PÜHENDATUD KONTSERT: 
JAAGUP TUISK JA REIMO NAMM. 
Pilet 5€ müügil Fienta.com, 
broneerida tel 336 6963 või kohapeal

• 24. veebruaril Alutaguse vallas
EESTI VABARIIGI 104. AASTAPÄEVA 
TÄHISTAMINE
• kell 7.22 EESTI LIPU HEISKAMINE Kurtna 
noortekeskuse hoovis
• kell 7.22 PÄIKESETÕUSU SUUSAMATK 
„Tere hommikust Eestimaa!“
Start Iisaku Gümnaasiumi parklast. Raja 
pikkus umbes 7 kilomeetrit. Matka juhib 
Kalvi Kivimäe. 

PÄRGADE PANEK ALUTAGUSE VALLAS
• kell 8.00 Pagari mälestuskivi juures
• kell 8.30 Mäetaguse kalmistul
• kell 9.25 Tudulinna kalmistul 
Vabadussõja ausamba juures
• kell 10.00 Iisakus Alutaguse vabadusvõit
lejate mälestusmärgi juures koos tseremoo
niaga. Esinevad kohalikud isetegevuslased. 
Valla aukodaniku väljakuulutamine ja 
teenetemärgi üleandmine.
• kell 10.45 Iisaku mälestusmärgi juurest 
RAHVA RETK, retke juhib ja Vabadussõjaga 
seotud lugusid pajatab Anne Nurgamaa. 
Retk lõpeb Iisaku rahvamaja juures, kus 
pakutakse sooja suppi ja teed. 

• 24. veebruaril kell 10 Puhatu külaplatsil 
EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

• 27. veebruaril kell 12 Iisaku rahvamajas 
MÄLUMÄNG

• 3. märtsil kell 19 Iisaku rahvamajas
MÄNGUFILM „SOO“. Pilet 5/4 €

• 5. märtsil Kauksi rannahoone juures
Kauksi külaselts ja Kauksi rannahoone 
kutsuvad VASTLAPÄEVALE
• kell 12 loodusretk AnneLy Feršeliga
• kell 14 vastlavallatused tõukekelkude ja 
liuvahenditega
Anna oma tulekust teada ja telli erimenüü 
ette 1. märtsiks: tel 5306 8680,
info@alutagusemaa.ee

• 11. märtsil kell 13 
Tudulinna raamatukogus
ENA METSA JUTUÕHTU 
"Inimhetked ja kohtumisretked"

• 11. märtsil kell 19.00 Kiikla rahvamajas
ENA METSA JUTUÕHTU 
"Inimhetked ja kohtumisretked"

• 12. märtsil kell 13.00
Kurtna raamatukogu-seltsimajas
ENA METSA JUTUÕHTU 
„Armastuse mitu palet“

• 20. märtsil kell 15 Iisaku rahvamajas
PLMF KONTSERT. Oksana Sinkova (flööt), 
Juliana Kuklin (kitarr). Pilet 5/4 €

• 20. märtsil kell 17.33
Ratva nõiakaevude juures
PÖÖRIPÄEVA KONTSERT: kevadet tervitavad 
akordionist Henrik Hinrikus ja Kiikla etlejad

• 24. märtsil kell 18 Mäetaguse rahvamajas
MÄETAGUSE MÄLUMÄNGU 19. HOOAJA 
IV VOOR
Uutel võistkondadel palume registreerida 
hiljemalt 16. veebruariks
huvikeskus@alutagusevald.ee või 3366963

• 27. märtsil kell 12 Iisaku rahvamajas
MÄLUMÄNG

• 31. märtsil kell 14 
Alajõe Kogukonnamajas
NIKOLAI PAVLENKO humoorika kogumiku 
"Naergem koos / Смеемся вместе" esitlus

NÄITUSED
• Veebruar 2022 Ain Spitzi fotonäitus 
“Inimese ilu” Mäetaguse rahvamaja 
triibukoridoris
• Märts 2022 Ain Spitzi fotonäitus “Looduse 
võlu” Mäetaguse rahvamaja triibukoridoris
• Veebruar 2022 Karmen Kulli luulenäitus 
Illuka mõisa trepigaleriis
• Veebruar 2022 – näitus „Üks pere üks hobi“, 
joonistuste autorid Urve Mikker, Raine Kapp, 
Eveli Mikker, Kahro Mikker, Sirli Soone. Kurtna 
raamatukoguseltsimajas.
• Veebruar – märts 2022 Hille Väljaotsa tee
manttikandis tööde näitusmüük Kuremäe 
raamatukogus.
• Veebruar – märts 2022 Marko Mõru fotonäi
tus „Keenia“ Iisaku raamatukogu trepigaleriis.
• Veebruar  märts 2022 Alissa Anissimova 
isikunäitus Tudulinna kogukonnamaja saalis.
• Märts 2022 Karmen Kulli luulenäitus Kurtna 
raamatukoguseltsimajas.
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Täpsem info www.alutagusehuvikeskus.ee või valla kodulehel www.alutagusevald.ee/kalender. 
Alutaguse Huvikeskus tel 336 6963 / 5885 9979 huvikeskus@alutagusevald.ee

Õnnitleme 
sünnipäevalapsi
VILHELMINA ROOST 93
VALENTINA MATINA 93
EMMI OSULA 93
AINO KRIISA 91
VAMBOLA ÕUNAPUU 90
MAIMU KARP 89
ANTONINA HARLAMOVA 88
NIINA KARP 88
VILMA NIINEP 88
TIIDU ANVELT 87
GALYNA REZNICHENKO 87
KLAVDIA FAIRUZOVA 86
JOANA ŠEPIKIENE 86
LILLE SALUJÕE 86
LAINE TALITEE 85
LEONIDA VAHRAMEJEVA 85
NIINA MALAJA 84
ELMU ORUJÕE 84
HILJU PÄRN 83
VIIVI TITTO 83
JEVGENI KARTJOŽNIKOV 83
HELMI LAANEVÄLI 83
AIME ILMSALU 82
EVELIN TAMM 81
LEA MAASIK 81
LIUBOV SAMICHKA 81
VLADIMIR TRELIN 80
VELLO MESI 80
VELI-ENN VÄLIMETS 75
SVETLANA SUPRUNENKO 75
TATJANA FEDINA 75
VALENTINA IVANOVSKAJA 70
VIKTOR FJODOROV 70
MAIE PAAS 70
VJATŠESLAV ŠLÕK 70

Rakendame sündmustel hetkel kehtivaid piiranguid, rohkem infot leiab www.kriis.ee
Seoses COVID-19 viiruse levikuga riigis on võimalikud muutused kultuurikalendris, palun jälgida reklaame!

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
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