Rõuge valla INFOLEHT
NR 4

MÄRTS 2018

Rõuge Vallavolikogu 1. märtsi 2018 istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Andis nõusoleku Rõuge vallas Nogopalu IV kruusakarjääri
mäeeraldise kaevandamisloa andmiseks OÜ-le Aigren.
Nogopalu IV kruusakarjääris kehtis OÜ Aigren
kaevandamisluba 14.08.2007 kuni 14.08.2017. OÜ Aigren
taotluse eesmärgiks on jätkata maavara kaevandamist
Nogopalu IV kruusakarjääris, samuti soovitakse laiendada
mäeeraldist lõunapiiril (mäeeraldise teenindusmaa, RõugeVastseliina riigitee nr 25132 kaitsevöönd).
2. Kinnitas Rõuge Vallavalitsuse liikmeteks finantsosakonna
juhataja Palmi Mägi, majandusosakonna juhataja Jane Liiva,
sotsiaalosakonna juhataja Tiit Meltsi, haridusosakonna
juhataja Marju Kõva ja arendusosakonna juhataja Aira Udrase.
3. Andis nõusoleku projekti „Misso töökoja
puurkaevu- ja trasside rekonstrueerimine“ esitamiseks
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi
toetuse saamiseks. Projekti heakskiitmisel summas 130 000
eurot finantseeritakse projekti tegevusi kuni 39 000 eurot valla
eelarvest.
4. Andis nõusoleku isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks Rõuge vallale kuuluvale
Sänna mõis ja Viitina mõisakeskus kinnistule. Eesmärk on
optilise sidevõrgu laiendamine. Vallale kuuluvad hooned

Kiriku teated
Rõuge Maarja kogudus
Paastuaja 5. pühapäev
18. märts kell 11.00
Armulauaga jumalateenistus
Palmipuudepüha
25. märts kell 11.00
Armulauaga jumalateenistus
Suur Neljapäev
29. märts kell 18.00
Armulauaga jumalateenistus
Suur Reede
30.
märts
kell
18.00
Jumalateenistus Rõuges
kell 16.00 Jumalateenistus
Vana-Roosas
kell 14.00 Jumalateenistus
Ruusmäel

Ülestõusmispüha
1. aprillil kell 11.00
Armulauaga jumalateenistus
Koguduse liikmeannetust on
võimalik tasuda kantseleis T ja
P 10.00-14.00 või ülekandega
Rõuge koguduse pangaarvele
SEB EE 501010402007421005
(selgitusse märkida nimi ja
aasta mille eest tasutakse).

Mõniste-Ritsiku
(Varstu) kirik
Kõige pühama Jumalasünnitaja akafisti teenistus.
24. märts kell 13:00
Teenib preester
Fraiman

i.

Stefan

Rõuge piirkonna eakate märtsikuine kokkusaamine toimub neljapäeval, 22. märtsil algusega
kell 11.00 Rõuge Noortekeskuses.

Head eksootikahuvilised!
Olete oodatud 5. aprillil kell 17.00 salongiõhtule
Varstu kultuurikeskuses. Oma reisimuljeid saladuslikku
kõrberiiki Namiibiasse pajatab bioloog Georg Aher.
Muusikalisi vahepalu pakuvad Raina Luht ja Andreas
Pall.

Kaetud kohvilaud.
Osalustasu 2€
Info 5102242
ELKS Varstu osakond

saavad valguskaabliga ühendatud.
5. Määras Rõuge-Matsi külas Audra katastriüksuse
jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed.
6. Andis nõusoleku Jupoman OÜ-le Rõuge vallas Põru
külas asuva Nurmiste kinnistu omandamiseks suurusega 21,8
ha.
7. Kehtestas sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra,
mis jõustub 01.04.2018.
8. Kehtestas hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise korra, mis jõustub 01.04.2018.
9. Kehtestas koolitöötajate koosseisu kinnitamise korra.
10. Kehtestas Rõuge valla huvihariduse ja –tegevuse
toetamise korra.
Huvihariduse ja -tegevuse toetuste liikide täpsem loetelu ja
informatsioon taotluste vormide kohta avaldatakse järgmises
infolehes. 2018. a on taotluste esitamise kuupäev 16. aprill.
11. Otsustas lõpetada hallatava asutuse Haanja valla
hambaravikabinet tegevuse.
12. Nimetas MTÜ Terve Võrumaa üldkoosolekule Rõuge
valla esindajaks vallavanem Mailis Kogeri.
13. Otsustas astuda MTÜ Võrumaa Turismiliit liikmeks.
14. Kinnitas volikogu liikme sooviavalduse alusel volikogu

arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmeteks Rein Ansipi ja Peeter
Toropi.
Järgmine volikogu istung toimub 27. märtsil 2018.

Mootorsaanidel liiklemisest ja sellega
seonduvatest probleemidest
Käesolev
talv
on
olnud väga tore ja lund
on piisavalt. Seetõttu on
palju
ka
mootorsaanidel
sõitjaid
ja
talvepäevade
nautijaid. Kahjuks ei austa
kõik saanimehed ja -naised
reegleid, mis on kehtestatud
selleks, et oleks kaitstud
maaomanike õigused ja vara.
Nimelt on jälle täheldatud
mitmel pool mootorsaanidel
lõbusõidutegijate
omavoli.
Sõidetakse
ilma
loata
võõrastel maadel, sealjuures
lõhkudes nii karjaaedu kui ka
metsaistandikke. Tekitatakse
maanteedest
ülesõiduga
teedele ohtlikke lumevalle.
Lugupeetavad
mootorsaanide kasutajad, kui te
peaksite neid ridu lugema, siis
arvestage, et ei ole olemas maid
ja metsi, mis ei kuulu kellelegi.
Igal maalapil on omanik,
kes on sellesse investeerinud
ja istutanud sinna võib-

olla puutaimekesi, pannud
maha
maasikakile
ning
taimed istutanud, ehitanud
lammastele tara jne. Te peate
enne oma sõite uurima, kus
lubatakse sõita ja kus mitte!
Loomulikult on hoolimatute jaoks olemas ka
seadusepügalad ja siinkohal
tuletaksin neid ka meelde
neile, kes ehk veel ei tea.
Nimelt on liiklusseaduses
sätestatud maastikusõidukite
(mootorsaan on liiklusseaduse
mõistes
maastikusõiduk)
liiklemise
kord.
Toon
siinkohal välja ainult paar
seaduses sätestatud mõtet.
Maastikul, välja arvatud ranna
ja kalda piiranguvööndis,
võib
maastikusõidukiga
sõita või seda parkida
üksnes maaomaniku või
-valdaja loal. Ranna ja
kalda piiranguvööndis võib
maastikusõidukiga sõita ning
parkida looduskaitseseaduses

sätestatud korras. Nende
ja paljude teiste nõuete
eiramise eest on ette
nähtud ka karistused, kui
muu ei aita.
Nendele
maaomanikele, kellele saanisõitjad
kahju tekitavad ja teie
õigusi millekski ei pea,
tahan
soovitada,
et
vajadusel pöörduge julgesti
ja koheselt rikkumist
märgates politsei poole.
Politsei ongi meil selleks,
et korrarikkujaid tuvastada
ja neid õigele teele juhtida.
Meeldivat talve lõppu
ja peagi saabuvat kevadet
kõigile!
Raul Ermel
Korrakaitsekomisjoni
esimees

Kultuurikava on Võrumaa sündmusterohke
kevad- ja suvehooaja kajastaja
Kutsume kõiki sündmuste korraldajaid üles
kajastama Võrumaal toimuvaid sündmuseid Kultuurikava portaalis.
Kultuurikava on Võrumaa
sündmuseid kajastanud aastast
2015. Kultuurikava on ühtne
lahendus, mis on mõeldud nii
sündmuste korraldajatele kui
sündmuste külastajatele.
Ürituste
korraldajad
saavad ennast registreerida
kultuurikava.ee lehe kaudu
portaali kasutajaks ning oma
sündmuste info keskkonda

sisestada. Portaal on mõeldud
kõigile kultuuri-, spordi-, vaba
aja, aga ka näiteks koolituste jm
avatud ürituste kajastamiseks.
Kultuurikava annab ka
osalejatele hea võimaluse
info leidmiseks Võrumaal
toimuva kohta. Kultuurikava
kaudu kajastuvad Võrumaa
sündmused
paljudes
infokanalites
üle
Eesti,
nagu näiteks visitvoru.ee
või puhkaeestis.ee mistõttu
leiavad siinsed sündmused ka
laiemat kõlapinda.
Võrumaa
kultuurikava

MTÜ Piiriveere
Liider kuulutab välja
projektitaotluste
vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 09.-23.
aprill 2018. a.
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna
arendamine
Meede 2 - Ettevõtluse
arendamine
Meede 3 - Ühistegevuse ja
koostöö arendamine
Toetust
saavad
taotleda
Räpina, Setomaa, Rõuge ja
Võru vallas haldusreformile
eelnenud
piirides
endise
Meremäe, Misso, Mikitamäe,
Orava, Räpina ja Värska
vallas tegutsevad ettevõtjad,
mittetulundusühingud,
sihtasutused, seltsingud ja kohalikud
omavalitsused.
Projektitaotlused tuleb esitada
uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste
hindamise
tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis):
rahastab SA Võrumaa 6. juuli 2018
Arenduskeskus ja kultuurija
koolitused
kavasse info lisamine on Infopäevad
taotlejatele toimuvad:
korraldajatele tasuta.
Võrumaa kultuurikava 22.
märts
kell
10.00
sündmustega on võimalik projektikoolitus
Obinitsa
tutvuda läbi Kultuurikava külakeskuses
veebilehe.
27. märts kell 16.00 infopäev
Räpina vallamajas
Lisainfo:
28. märts kell 16.00 infopäev
Aigi Pall
Obinitsa külakeskuses
kultuurispetsialist
SA Võrumaa
Täpsem info ja nõustamise
Arenduskeskus
kontaktid: www.piiriveere.ee
aigi.pall@vorumaa.ee
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Eesti Vabariigi aastapäeval tunnustati möödunud aastal silmapaistvamaid kodanikke
23. ja 24. veebruar möödus Rõuge vallas juubelimeeleolus.
Kogu vald oli kaetud sini-must-valgete õhupallidega, Rõuge
Ööbikuoru vaatetorn “Pesapuu” sai selga isamaalise rüü, 24.
veebruari hommikul päikesetõusul kogunesid vapramad Suure
Munamäe vaatetorni otsa, et heisata koos Eesti lipp ja laulda.
Kaitseliidu Võrumaa maleva eestvedamisel külastati ka kõiki
Rõuge valla mälestusmärke, avaldades austust Vabadussõjas
ning metsavendluses hukkunutele.
Lisaks kõigele said tunnustuse ka Haanja, Mõniste, Rõuge
ja Varstu piirkonnas möödunud aastal enim silma paistnud
kodanikud. Misso piirkonna tänukirjad anti üle suvel.

Rõuge piirkond:
1. Rõuge Saunamaa jalgpallimeeskond – Aasta sportlane
2. Kerli Kõiv – Aasta hariduselu edendaja
3. Järvemuusika kontsert “Suvehetk Suurjärvel” – Aasta
kultuurielu edendaja
4. Orienteerumise MM korraldamine – Aasta tegu
5. Salong Amii – Aasta kohaliku elu edendaja
6. Sandra Eowyn Karu – Aasta tulevikulootus
7. Mirjam Loertcher – Aukodanik
8. Toivo Tootsen – Elutöö preemia

Haanja piirkond:
1. Jüri Kukk – Aasta põllumees
2. Jüri Prutt – Aasta ettevõtja
3. Ahti Utsal – Aasta tegija
4. Ivo Lukk – Aasta noor
5. Jaanika Torp – Aasta noor
6. XX Plaani käsitsi niitmisvõistlus – Aasta tegu
7. Juri Gotmans – Aukodanik

Varstu piirkonna tänukiri:
1. Ruth Kuuba – Eeskujulik ja täpne postiteenindaja
2. Margus Treial – Ettevõtluse arendamise ja maaelu
propageerimise eest
3. Tiiu Liiskmann – Pikaaegse aktiivse külaelu edendamise ja
piirkonna ajaloolise mälu talletamise eest
4. Pilvi Merisalu – Traditsioonilise piimatalu toiduga kohaliku
toidulaua rikastamise ja maaelu propageerimise eest
5. Rita Riisenberg – Koostöö ja aitamise eest Varstu
kultuurielus

Varstu piirkonna aukirjad:
1. Liivi Mõttus – Suure pühendumusega eelkoolihariduse
arendaja Varstu lasteaias
2. Annika Anton – Piirkonna pärimuskultuuri ja keele
aktiivne edasikandja
3. Tarmo Denks – Pühendunud ja tulemuslik piirkonna
loodusväärtuste hoidja ja tutvustaja
4. Hille Poola – Kauaaegse pühendunud töö eest vallarahva
teenindamisel
5. Jane Saluorg – Väljapaistvate teenete eest Varstu piirkonna
kultuuri- ja spordielu edendamisel

Mõniste piirkond:
1. Piia Kängsep – Mõniste valla aktiivne noor
2. Tauno Tamm – Mõniste valal aktiivne sportlane
3. Mõniste kool-lasteaed – 55 aastat tegutsemist
4. Rein Kala – Kuldsete kätega puidutöömees
5. Virve Tiits – 20. aasta algklasside õpetaja
6. Mõniste Maanaiste Selts – 20 aastat tegutsemist
7. Kalju Raag – Aukodanik

VIITINA
RAAMATUKOGU
ON AVATUD UUTEL
AEGADEL
E, T, N 8.00 – 16.00
R 10.00 – 18.00

Misso piirkonna noorte tegemised Võrumaa II
koostöögrupis
2016 aasta kevadel panid
pead kokku endiste Misso,
Vastseliina, Võru, Lasva ja
Meremäe valla piirkonnad
ning moodustasid Võrumaa
II koostöögrupi, et luua
noortele veelgi sisukamaid
ja
laiemaid
võimalusi
enese arendamiseks ning
suurendada noorte kaasatust
noorsootöösse.
Kõik
koostöögruppi
kuuluvad
omavalitsused läbisid SA
Archimedes Noorteagentuuri
korraldatud
arenguprogrammi, mida rahastati
Euroopa
Sotsiaalfondi
tegevusest „Noorsootöötajate
koolituste
arendamine”.
Programmi käigus analüüsiti
piirkonna tugevusi ning
nõrkusi,
olemasolevaid
noorsootöö
võimalusi,
kohalike noorte vajadusi
ning soove. Selle põhjal
püstitati
piirkondlikud
arengueesmärgid
noor-

sootöö valdkonnas ning
koostati
kaheaastane
ühine tegevuskava nende
eesmärkide saavutamiseks.
Esimesel
tegevusaastal
Misso
piirkonnas
väga
edukaks ja populaarseks
saanud
tehnikaspordiring
jätkas ka oktoobris alanud
uuel
tegevusaastal.
Juhendaja käe all remonditi
varasemalt soetatud sõidukit
ning harjutati sõitmist ka
erinevatel ralliradadel. Ringis
on hakanud käima ka teiste
piirkondade noored.
Samuti jätkusid koos teiste
koostöögrupi piirkondadega
Arvamusliidrite arenguprogrammid, kus osalesid ka
Misso piirkonna noored.
Programmi raames toimusid
seminarid, mille käigus
omandasid noored teadmisi
projekti kirjutamisest, juhtimisest
ja
aruandlusest.
Noortel
valmis
projekt,

millega soovitakse soetada
noortekeskusesse vahendid,
et üles seada rallisõidu
simulaator ja korraldada
arvutipõhine rallisõidu õhtu.
18+ noored nägid palju
vaeva, et ka eelmise aasta
viimane päev oleks huvitav
ning
teguderohke
ning
korraldasid
retroteemalise
aastavahetusepeo, mis algas
suure ilutulestiku show’ga
ning kuhu tuli noori nii
Missost kui ka mujalt.
Edasiseks on noortel plaan
minna ühisele väljasõidule
ja võtte ette muid vahvaid
tegemisi.
Tegevused on rahastatud
haridus-ja
teadusministri
kinnitatud
ning
ENTK
poolt
elluviidava
ESF
kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis
noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.

Natura metsatoetuse taotlemine
2018. aastal saab Natura metsa toetust taotleda 4.-23. aprillini.
Taotluse saab esitada 2018. aastal vaid e-PRIA portaalis.
Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti või mobiilID-d!
Taotlusi saab esitada ka Võrumaa Metsaühistu kontoris ja teid
abistavad metsaühistu konsulendid Aarne Volkov ja Aavo Saks.
Kaasa võtta ID-kaart ja selle PIN-koodid või mobiil-ID, sest
muidu ei saa konsulendid teid taotluse esitamisel aidata!

Asukoht
Võrumaa
Metsaühistu
Pikk tn 4,
Võru linn
II korrusel

Kuupäev

04 – 06.04
09 – 13.04
16 – 20.04
23.04

Kellaaeg

09:00–16:00

Konsulendid
(Sulgudes
nädalapäevad)
Aarne Volkov
(E; T; N; R ),
Tel. 529 9841
aarne.volkov@
metsauhistu.ee
Aavo Saks (K),
Tel. 518 5587
aavo.saks@
metsauhistu.ee

Rõuge vald otsib
Mõniste kooli
tugiisikut
Tööle asumise aeg esimesel
võimalusel.
Otsime inimest, kellel on
eelnev lastega töötamise
kogemus, hea pingetaluvus
ning valmisolek teha
meeskonnatööd.
Soovitatavalt võiks läbitud
olla ka tugiisiku koolitus,
kuid see ei ole määrav.
Kui sa oled rõõmsameelne,
rahulik, hea
empaatiavõimega ning oled
tööst huvitatud, siis anna
endast märku Rõuge valla
lastekaitsespetsialistile:
merle@rauge.ee
või 510 4911

Suure Munamäe
vaatetorn võtab
suveperioodiks tööle
torni koristaja.
Tööaeg on 1.aprillist kuni
31.oktoobrini 2018
Info telefonil 5144675
või ekirja teel aadressil
munamagi318@gmail.com
Sooviavaldusi ootame 20.
märtsini 2018
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Töötukassa toetab ettevõtjaid,
kes pakuvad tööd noortele

Räpina Aianduskool korraldab
Rõuges tasuta koolituse
puhastusteenindajatele
Räpina Aianduskooli täienduskoolitus annab teada,
et tuleme 23.03.-20.04.2018 Rõugesse koolitama
puhastusteenindajaid.
Kursus
„Hoolduskoristuse
teostamine ja tõhustamine“ (40h) on osalejale tasuta,
sest seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi
vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine” raames.
Kursuse sihtgrupiks on (vähemalt üks alljärgnevast):
• puhastusteenindajad, töötajad, kelle töö sisuks või üheks
tööülesandeks on puhastustööde teostamine, korraldamine
• valdade hooldustöötajad ja kodudele koristusteenust
pakkuvad väikeettevõtjad
• tasemehariduseta või aegunud teadmistega madalama
haridustasemega inimesed
• pikaajalised töötud, kes soovivad naasta tööturule
Kursus toimub viiel õppepäeval:
23. märts, 29. märts, 6.aprill, 13. aprill ja 20. aprill kell 9:00
– 16:30.
Alustame 23. märtsil kell 9:00 Rõuge rahvamajas.
Antud koolitus on hea võimalus tasuta koolituseks
oma vallas.
Koolituse viib läbi Juta Mõts, kes on puhastusteenindajate
koolitusi läbi viinud alates 2006. aastast ning omab
puhastusteenindaja tase 4 ja puhastööde juhi (tase 5)
kutsetunnistust. Räpina Aianduskooli koostööpartner
alates 2009.aastast.
Kohtade arv on piiratud, seetõttu vajalik
eelregistreerimine.
Info ja registreerimine aianduskooli kodulehel www.
aianduskool.ee/taienduskoolitus või telefonil 796 1549 /
5346 1209
Kui soovid kursusele, siis registreeru juba täna, sest
homme võib kursuse täitumisel nimekiri juba suletud olla.
Kohtume koolitusel!

Miks ja kuidas on seotud omavahel Kaos ja Loomine? Miks
on nii, et suurimad taipamised või kirkaim looming sünnivad
sageli pärast keeruliste eluperioodide läbimist või rasket kriisi?
Miks me vajame elus kriise – kas on võimalik kasvada ja luua
ka ilma nendeta? Kas kaos on elu loomulik osa või midagi
sellist, mida tuleks püüda vältida? Kas meie arusaamad
kaosest ja kriisidest on üldse adekvaatsed?
Gabrielle Roth, kes on 5 rütmi teooria looja, avastas, et
keha oskab läbida kaost väga sujuvalt ja on valmis raskusteta
vabanema kõigest, mis on muutunud ebavajalikuks või
kurnavaks. Nii nagu kass, kes ennast raputades halvast ja
ebameeldivast välja astub, võime ka meie raputada endalt maha
aegunud mõtted, vanad tõekspidamised ja käitumismustrid, mis
meid enam ei teeni. Keha ei hoia kinni mitte millestki, mida tal
ellu jäämiseks vaja pole. Ta vabastab ennast kergelt ja rõõmuga –
usaldades oma keha tarkust, suudame seda teha ka meie. Kaose
rütm on väga vana. See on võimalus tulla välja argimõtetest,
lõdvestuda, usaldada ja avada ennast oma sisemisele jõuallikale
ja tarkuse voole, mis on üle duaalsuse, on kõikvõimas ja lõputult
loov.
Koolitusel kasutatakse tansu- ja liikumisteraapia, 5 rütmi
tantsu, erinevaid loovuse ja kehatöö tehnikaid ja meetodeid.
Sel nädalavahetusel püüame kõigepealt lõdvestuda ja märgata
oma keha, kuidas keha liigub ja millised tunded kerkivad üles.
Õpime tundma iseennast, oma naiselikku ja mehelikku poolust.
Õpime vabaks andmist, andestamist, peegeldamist, kuulamist,
juhtumist, jälgimist ning maailma uue pilguga nägemist. Lõpuks
jõuame loomingulisusesse, kus toetame üksteist ja imetleme
tantsivate naiste ilu!
Tantsime koos väikeses grupis, teeme erinevaid harjutusi
ja liikumisi. Koolitus lähtub põhimõttest, et meie keha ja meel
on omavahel väga tihedalt seotud. Kehas toimuvad protsessid
mõjutavad meie meelt, vaimu, emotsioone ja enesetunnet.
Kursusel osalemiseks ei ole vaja omada eelnevaid
tantsukogemusi ega erilisi oskusi, kohale võiks tulla avatud
meele ja südamega.
Oled südamest oodatud!
23.–25. märts 2018, Sänna Kultuurimõisas
Kursust juhendab Külli Hansen (tantsuterapeut, kunstnik,
koolitaja, EBS õppejõud)
Rohkem infot kursuse kohta leiad: https://www.kultuurimois.ee

23. ja 24. märtsil ning 3. aprillil toimub kolmest
koolituspäevast
koosnev
mittetulundusühenduste
baaskoolitus, mille eesmärgiks on maakonnas
tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus
organisatsiooni igapäevasel juhtimisel ning arendamisel.
Oodatud on nii alustavate MTÜde juhid kui ka juba
tegutsevate organisatsioonide uued, vähese kogemusega
juhid.
Osalemiseks on vajalik täita registreerumisvorm:
http://bit.ly/mtübaaskoolitus hiljemalt 9. märtsiks.
Registreerumisvormis olevate motivatsiooniküsimuste
põhjal tehakse osalejate valik koolitusele hiljemalt 16.
märtsiks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse
ühendust!
Baaskoolitusel osalemise tasu on 25 eurot inimese kohta,
mis sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Lõunapausid
on iga osaleja enda kulul. Arve tuleb tasuda enne koolituse
algust. Koolituse läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Võimalik on osaleda ka eraldi, kas ainult kahel esimesel
koolituspäeval või ainult raamatupidamiskoolitusel, sel
juhul on koolituspäeva maksumus 10 eurot.
Koolitajad on Kaidi Holm ja Siiri Einaste, kes on
oma valdkonnas pikaaegse kogemusega. Kaidil on nii
pedagoogiline kui ka õigusalane kõrgharidus ja põhjalikud
kvaliteedijuhtimise alased teadmised ning kogemus
mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite
liikmete koolitamisel ja nõustamisel. Siiri on konsultant
ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises,
finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises
ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises,
eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-,
mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides.

Me d i t at s i o o n i õ h tu d
Sänna Kultuurimõisas toimuvad esmaspäeviti algusega
kell 18, sisene Leiutajate
Külakooli uksest.
Meeleharjutusi
ehk
meditatsiooni ehk mõtlust
on läbi aegade tehtud
lähtuvalt erinevatest motivatsioonidest. Kõige ilmsem
põhjus on iseendas meelerahu
ja seeläbi selguse saavutamine
(aga ka kohtumine iseendaga, laskumine oma
pärisolemusse jpm). Kui meel
on selge, avar ja puhas on
inimene õnnelik, sõbralik ja
hea enda ning teistega – ta
maailm on muutunud. Läbi
muutuse iseendas, muutub ka
ümbritsev maailm.
Meeleharjutuste
tegemisega
kasvab
inimese
tähelepanelikkus ja taedlikkus
oma tegudest, tunnetest ning
motiividest. Selle teadlikkuse
rakendamine igapäevaelus
võib tuua kaasa väikeseid ja
suuri positiivseid muutusi.
Koosviibimistel praktiseeritakse peamiselt budistlikust traditsioonist pärit
harjutusi nagu hingamise
teadvustamine
ja
siira
heasoovlikkuse arendamine.
Koos mediteerimine aitab
väestada igapäevast meelejälgimise praktikat.
Meditatsioonil osalemine
ei eelda teadmisi budismist
või meditatsioonist.

Alates
1.
jaanuarist
2018 saavad tööandjad,
kes
pakuvad
tööd
13-16-aastastele
noortele,
taotleda Eesti Töötukassalt
alaealise töötamise toetust.
Toetuse maksmisega soovime
suurendada
alaealiste
töötamise
võimalusi
ning
soodustada
nende
tööharjumuse ja -kogemuse
saamist.
Alaealise
töötamise
toetuse puhul on tegemist
perioodiliselt
makstava
toetusega – toetust makstakse
jooksva
kalendriaasta
esimeses
kvartalis
tagasiulatuvalt
eelmise
kalendriaasta eest. Seega
2017. aasta eest alaealise
töötamise toetuse saamiseks
tuleb taotlus esitada Eesti
Töötukassale
hiljemalt
31.03.2018.
Kõige mugavam viis
taotluse
esitamiseks
on
kasutada
e-töötukassat,
mis asub aadressil https://
www.tootukassa.ee/tkauth/
login. E-töötukassas saavad
taotlust esitada nii ettevõtte
registrikaardile kantud isikud
kui ka nende poolt volitatud
isikud. Volituste andmise
võimalustest saate täpsemalt
lugeda Eesti Töötukassa
kodulehelt
https://www.
tootukassa.ee/content/
logi-sisse/ettevotte-asutuseesindajale.
Kui teil puudub võimalus
esitada taotlust e-töötukassa
kaudu, palume taotluse saata
posti teel aadressil Lasnamäe
2, 11412 Tallinn, e-posti teel
digitaalselt
allkirjastatuna
aadressil
tvto_taotlused@
tootukassa.ee või esitada
Eesti Töötukassa esinduses
kohapeal. Taotluse vorm on
kättesaadav Eesti Töötukassa
kodulehel.

Toetuse saamise tingimused ja suurus:
Toetuse
suuruseks
arvestatakse iga 13-16-aastase
töötaja kohta 30% tema
brutotöötasust
eelmisel
kalendriaastal.
Toetuse
arvestamise
aluseks võetakse Maksu- ja
Tolliametile
deklareeritud
ning
töötuskindlustuse
andmekogusse
kantud
tasud
alaealiste
eest,
millelt on kinni peetud
töötuskindlustusmakse.
Toetust
makstakse
tööandjatele, kes on eelmise
kalendriaasta jooksul tasunud
13-16-aastastele töötajatele
brutotöötasudena
kokku
vähemalt 1000 eurot, 2017.
aastal erandina vahemikus
01.06.2017 – 31.12.2017
brutotöötasuna
vähemalt
583 eurot.
Toetust saab taotleda
nii töölepingu kui ka muu
võlaõigusliku lepingu (nt
käsundus- või töövõtuleping)
alusel töötanud noorte eest.
Alaealise töötamise toetus
on riigiabi (vähese tähtsusega
abi
ja
grupierandiga
hõlmatud riigiabi). Riigiabi
kohta leiate rohkem infot
rahandusministeeriumi
kodulehelt:
https://www.
rahandusministeerium.ee/et/
riigiabi
Alaealise töötamise toetust
kaasrahastatakse
Euroopa
Liidu Euroopa Sotsiaalfondist
terviseja
tööministri
04.12.2014 käskkirja nr 222
„Tööturuteenuste osutamine
tagamaks paremaid võimalusi
hõives osalemiseks“ alusel.
Võrumaa
osakonna
kontaktisikuks on tööandjate
konsultant Anne Hiielo, anne.
hiielo@tootukassa.ee tel 786
8756

Rõuge näiteringi esietendus
Rõuge näitering on valmis saanud uue hirmnaljaka komöödiaga “Astuge edasi!”, mis
jõuab publiku ette Rõuge rahvamajas neljapäeval 29. märtsil kell 19.00. Erki Aule lõbusas
lavatükis mängivad Aive Leppik, Andrus Piigli, Jaanus Mark, Margus Sikk, Reet Riivik, Robert
Jõela ja Ülla Tiks. Prooviperioodil jagas näitlejatele piitsa ja präänikut lavastaja Riina Kööts.
Teatriõhtu pääsmed hinnaga 7 eurot on saadaval kohapeal enne etenduse algust. Piiratud arvul
sooduspileteid on pakkumisel ka etenduse läbimängule, mis toimub 28. märtsil. Nende kohta
saab infot telefonil 506 1267 (Riina Kööts). Tulge vaatama, nalja saab igal juhul!

Varstu lasteaed Sipelgas tähistas 2. märtsil 50.
tegevusaastat. Lastele pakkus rõõmu Kloun Ummi
ning sipelgaperet käis õnnitlemas Rõuge valla
Haridusosakonna juhataja Marju Kõva.
21. veebruaril toimus Rõuge lasteaias
vallavanema vastuvõtt. Vallavanem tervitas kogu
lasteaiaperet, toimus pidulik kontsert, kus esinesid
nii lapsed kui külaline Mari Kalkun. Rongkäiguna
marsiti läbi lasteaia, mille järgselt pakuti suupisteid
ja tantsiti.
Reedel, 16. märtsil kell 19.00 esineb Misso
rahvamajas Tsooru Külateater etendusega. MIS
TEIL VIGA ON? Pileti hind 5€.
Pühapäeval, 18. märtsil kell 12.00 toimub Misso
rahvamajas
PÄRIMUSPÄEV-PÕLVKONDADE
PÄEV.

21. märtsil kell 13.00
Mõniste rahvamajas

TEELÕUNA
EAKATELE
Meeleolu loob
lõõtsamängija
Ants Järv.
Pakume teed ja kooki

Pilet 2 eurot.
Lisainfo telefonil
5332 7560
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Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimine 2018. aastal.
Vastavalt
Riigihalduse
ministri
21.02.2018.a
määrusele
nr
1.1-1/13
„Venemaa
Föderatsiooni
viisa taotluse menetlemise
tasu kompenseerimise ja
viisakoordinaatori
teenuse
toetusskeem“ on õigus VF
viisa taotluse menetlemise
tasu
kompenseerimist
taotleda Eesti Vabariigi
kodanikel, kelle elukoht
on Eestis ja kes külastavad
abikaasat,
lähisugulasi,
sugulasi või nende matmispaiku Venemaa Föderatsiooni Petseri rajooni
Petseri linnas ning Krupa,
Laura ja Uue-Irboska vallas.
2018.
aastal
saab
kompensatsiooni
taotleda
viisale, kui viisa kehtivusaeg
jäi perioodi november ja
detsember 2017 või kui viisa
kehtivusaeg langeb tervikuna
või osaliselt 2018. aastasse.
• Viisa taotluse menetlemise
tasu kompen-seeritakse 2018.
aastal maksimaalselt 70 eurot

aasta kohta.
• Mitmeaastase viisa puhul,
kui kuludokumendis toodud
summa on suurem kui 70
eurot, on taotlejal õigus
taotleda
kompensatsiooni
mitmel viisa kehtivusaastal,
kusjuures
väljamakstav
kompensatsioon kokku ei või
ületada kuludokumentides
toodud summat.
Kompensatsiooni taotlemiseks
tuleb
esitada
kaks taotlust (paberil või
elektrooniliselt ja digitaalselt
allkirjastatuna):
1. Kompensatsiooni saajate
nimekirja kandmise taotlus
Taotlusele tuleb lisada:
• koopia tõendist abikaasa,
lähisugulase või sugulase
elukoha või matmiskoha
kohta, mille on väljastanud
VF kohalik omavalitsus,
kohaliku omavalitsuse asutus
või Punane Rist;
• koopia taotleja ja abikaasa,
lähisugulase
või

sugulase
sugulussuhet
tõendavast
dokumendist
(sünnitunnistus,
abielutunnistus vms).

nimekirja mõnel varasemal
aastal.
Taotluse esitamise tähtaeg
on 31. oktoober 2018. a.

Taotlusele ei pea lisama:
1) abikaasa, lähisugulase
või sugulase elukoha tõendi
koopiat, kui see on väljastatud
ja esitatud aastatel 2016-2017
Võru Maavalitsusele;
2) abikaasa, lähisugulase või
sugulase matmispaiga tõendi
koopiat, kui see on esitatud
aastatel 2009–2017 Võru
Maavalitsusele;
3) sugulussuhet tõendava
dokumendi koopiat, kui see
on esitatud aastatel 2009–
2017 Võru Maavalitsusele või
kui dokumendi aluseks olnud
p erekonnas eisutoimingu
kohta on tehtud kanne Eesti
rahvastikuregistrisse.

Laekunud
taotluste
alusel koostatakse viisakompensatsiooni
saajate
nimekiri. Nimekirju kinnitatakse
iga
kalendrikuu
alguses.

Taotlus kompensatsiooni
saajate nimekirja kandmiseks
tuleb esitada ka juhul,
kui taotleja on kantud
kompensatsiooni
saajate

3. märtsil toimus Estoloppeti sarja Haanja maraton
Tänavu juba 43. korda
toimunud Haanja maratonil
osales põhidistantsil (42km)
379 sportlast ning lühisõidul
(22km) 52 sportlast.
Maratoni panid kinni
võrukad. Esimeseks tuli Raido
Ränkel ja teiseks Marko Kilp.
Naiste arvestuses olid
parimad
otepäälannad:
Tatjana Mannima, Anette
Veerpalu ja Triin Ojaste.
Kokku lõpetas 42km
põhidistantsi 370 suusatajat ja
22km lühisõidu 49 suusatajat.

II Suusaorienteerumise üliõpilaste
maailmameistrivõistlused toimusid Haanjas
21.-25. veebruar toimusid Haanjas II üliõpilaste suusaorienteerumise
maailmameistrivõistlused. Naiste arvestuse võit läks Norra, kuid hõbemedali võitis
eestlane Daisy Kudre. Meestest said venelased kaksikvõidu.

Koostas ja toimetas Kaarel Kõvatu, tel 5901 2287. Päisefoto: Martin Mark
Rõuge valla infolehe materjalid on jooksvalt oodatud aadressile infoleht@rauge.ee

2. Kompensatsiooni saamise
taotlus
Taotlus kompensatsiooni
saamiseks
tuleb
esitada
üldjuhul 10 tööpäeva jooksul
pärast viisa kättesaamist,
kuid mitte hiljem kui 30.
novembril 2018. a.
Selleks tuleb esitada:
o Taotlus
o koopia VF viisa eest tasumise maksedokumendist
o koopia VF viisast
o taotlused koos lisadokumentidega esitada: Võrumaa
Arenduskeskus, Jüri 12,
65605 Võru linn või e-posti

aadressil:
vorumaa.ee

viisakomp@

Kompensatsioon
kantakse
taotlejale
kompensatsiooni
taotluses
näidatud
pangakontole
üldjuhul ühe kuu jooksul
nõuetekohase
taotluse
laekumisest arvates. Kui
taotlus nimekirja kandmiseks
ja kompensatsiooni taotlus
esitatakse üheaegselt, kantakse
kompensatsioon
taotluses näidatud pangakontole kahe kuu jooksul
nõuetekohase
taotluse
laekumisest arvates.
Taotluste vastuvõtt:
•
Võrumaa
Arenduskeskuses Jüri 12, Võru
(endine
maavalitsuse
hoone) I korrusel (sissepääs
Koidula tänavalt) E-K 8.0017.00
• Misso teenuskeskuses
(endine vallamaja) aadressil
Tsiistre tee 3, Misso alevik N
8-16.30 ja R 8-14.30

Toetusskeemi kontaktisikud:
• Võrumaa Arendus-keskus
– Kaire Trumm (viisakomp@
vorumaa.ee, telefon 5341
0766)
•
Rahandusministeerium
Anne Lindma (anne.lindma@
fin.ee, telefon 611 3102).
Täpsem info:
•
Võrumaa
Arenduskeskuse veebilehel: https://
vorumaa.ee/viisad/viisakompensatsioon/
• Rahandusminis-teeriumi
veebilehel:
https://www.
rahandusministeerium.ee/et/
regionaalareng-ja-poliitika/
siseriiklikud-toetused#t9
• Toetusskeemi määrus:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/123022018010

Noored tenniseässad selgitatud!
Tennisejuhendaja
Taso
Vahl eestvedamisel kulmineerusid
laupäeval
3.
märtsil Rõuge Spordisaalis
laste
tennisevõistlused
Rõuge Tenniseäss 2018.
Koos eelvõistlustega osales
võistlustel kokku 64 last
Rõuge ja Varstu koolist.
Eelvõistlustest pääsesid edasi
30 parimat finaalturniirile.
Võistlusi toetas Rõuge
vald, Eesti Tennise Liit, Coop,
Varstu ja Rõuge kool.
8-11 aastaste tüdrukute
vanuseklassis
osalesid
finaalturniiril:
Laura Kirke Bertel Pertel (1.
koht)
Angela Anton (2. koht)
Sigrit Pettai (3. koht)
Keitlin Valge, Annabel Kallas.
8-11
aastaste
poiste
vanuseklassis
osalesid
finaalturniiril:
Hendrik Jaak Pertel (1. koht)
Kaspar Kimmel (2. koht)
Richard Oppar (3. koht)
Sten Valge, Kevin Kasak,

Kaspar Raju
12-16 aastaste tüdrukute
vanuseklassis osalesid:
Brigitta Kostabi (1. koht)
Gajanee Chilingaryan (2.
koht)
12-16
aastaste
poiste
vanuseklassis osalesid:
Aarne Kink (1. koht)
Priit Pettai (2. koht)
Kermo Kiviste (3. koht)
Karl Raju, Ats Uder, Sven
Pütsep, Sören Falk, Kevin
Ojaveer
Segavõistkondade arvestuses
olid parimad:

Tenniseässad

Angela ja Hendrik (1. koht)
Kevin Ojaveer ja Keitlin (2.
koht)
Kaspar ja Gajanee (3. koht)
Selle aasta augustis on
toimumas lastele tennise
treeninglaager Taso Vahli
juhendamisel. Samuti tulemas
laager ka täiskasvanutele.
Täpsem info tulemas.
Karel Saarna
Rõuge Tennise
Akadeemia eestvedaja
karel.saarna@gmail.com
tel 5560 3989

Foto: erakogu

Tehniline teostus: www.kalurileht1.ee
kalurileht1@gmail.com; tel.5649 5252

