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Rõuge Vallavolikogu 27. märtsi 2018 istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Andis vallavalitsusele
nõusoleku
Eesti–Läti
programmi projekti „Green
Railway“
omaosaluse
suurendamiseks summas
kuni 11 000 eurot. Tegemist
on endise Mõniste valla
projektiga, mis on saanud
2016.
aastal
Mõniste
volikogu
heakskiidu.
Projekti “Green Railway“
idee on rajada matkarada
kohale, kus kunagi asus
kitsarööpmeline raudtee.
Mõniste
piirkonna
territooriumil on projekti
raames kavas puhastada
võsast 1 km matkarada,
tähistada
matkarada
infotahvlite ja viitadega,
ehitada
matkarajale

üks purre ning ehitada
parkla Mõniste talurahvamuuseumi juurde.
2. Võttis vastu koduteenuse osutamise tingimused ja korra.
3. Võttis vastu sotsiaalteenuste korra.
4. Määras Kellamäe
külas asuva Kõrboja maaüksuse jagamisel tekkinud
katastriüksustele
nimed ja koha-aadressid.
5.
Võttis
vastu
Rõuge
alevikus
uute
korterelamute
ehitamiseks
vajaliku
maa
detailplaneeringu.
6. Võttis vastu Rõuge
valla
eelarve.
Rõuge
valla 2018. aasta eelarve
kogumaht on 8 971 558

eurot.
7. Suurendas arenguja
ettevõtluskomisjoni
liikmete
arvu
16
liikmeni. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseis:
esimees Karel Saarna,
aseesimees Ruth Kuuba,
liikmed Andrus Ploom,
Taavi Karu, Imre Paas,
Juss Torp, Aigi Young,
Raul Ermel, Urmas Kalda,
Meelis Mõttus, Tiit Niilo,
Jaak Pächter, Rein Ansip,
Peeter Torop, Viivika Nagel
ja Aigar Kalk.
Rõuge
vallavolikogu
järgmine istung toimub
teisipäeval, 17. aprillil
2018.

Rõuge vallavanem Mailis Kogeri vastuvõtud
teenuskeskustes toimuvad vastavalt kokkulepetele ja eelnevale
registreerimisele.
Võtke ühendust telefonil 5305 5555 või
e-posti teel mailis@rauge.ee ning leppige kohtumine kokku!

Kinnitati Rõuge valla 2018. aasta eelarve
Teisipäeval, 27. märtsil
toimunud vallavolikogu
istungil kinnitati Rõuge
valla 2018. aasta eelarve
kogumahus 8 971 558
eurot. Valla selle aasta
põhitegevuse
kulud
on 7 998 307 eurot,
i nve ste e r i m i ste ge v u s e
kulud 737 140 eurot ja
finantseerimistegevuse
kulud 236 111 eurot.
Rõuge
vallavanem
Mailis Koger: “2018. aasta
toob valla erinevatesse
piirkondadesse vajalikke
investeeringuid
nii
varem tehtud plaanide
elluviimiseks kui uute
plaanide
ja
detailplaneeringute näol, mis
saavad tulevaste arenduste
aluseks ning annavad
valmisoleku uute mõtete
ellurakendamiseks.”
2018. aasta suurimad
investeeringud
Rõuge
vallas on Misso tuletõrjedepoo ehitus (130 000
eurot), Rõuge jäätmejaama
laiendus (79 640 eurot,
KIK projekt), Ruusmäe
Noortekoja ehitus (51 030

eurot aasta alguse jäägiga),
Viitina
Külakeskuse
renoveerimine (50 580
eurot, Leader projekt) ja
Mõniste muuseumi parkla
ehitus (39 500 eurot, EestiLäti projekt). Lisaks saab
rajatud
tänavavalgustus
Krabile (18 000 eurot, vald
ja rahandusministeerium)
ning
lõpetatakse
kergliiklustee ehitamine
Rõuges (22 000 eurot, vald
ja rahandusministeerium).
Kõiki neid investeeringuid
on alustatud möödunud
aastal, tegevused ning
rahastamine
toimuvad
2018. aastal. Kaks viimast
on riigi poolt eraldatud
sihtotstarbelise toetusega
kaetud ühisinvesteeringud
Vallavolikogu
esimees
Aigar
Kalk:
“Eelarvet koostades on
lähtutud eelkõige sellest,
et olemasolevad valla
ülalpidamisel
olevad
asutused saaksid toimida.
Investeeringuteks
on
objektid, mille juures
tegevused
on
alustatud
juba
varem,

2016. või 2017. aastal
ning
käegakatsutavaid
tulemusi on oodata sel
aastal. Seega on paljuski
tegemist enne ühinemist
tehtud otsustega, mida
on mõistlik finantseerida.
Ühinemislepingus kokku
lepitud ühinemistoetustega
tehtavad investeeringud
piirkondadesse lisatakse
valla
eelarvesse
lisaeelarvega.
Avaldan
tunnustust
Rõuge
Vallavalitsusele
ja
finantsjuht Palmi Mägile,
kes on viie endise valla
eelarvete põhjal 2018. aasta
eelarve koostamisel ära
teinud väga suure töö.”
Nagu varem välja
öeldud, on 2018. aasta
aru saamise aasta. Seda ka
eelarve osas, ning kindlasti
tulevad päevakorda eelarvesse paranduste tegemine ja lisaeelarve(te)
menetlemine.
Aigar Kalk
Rõuge vallavolikogu
esimees

Rõuge vallavolikogu istung 27. märtsil Mõnistes. Foto: Karel Saarna

Detailplaneeringu teade
Rõuge Vallavolikogu 27.03.2018. a
otsusega nr 1-2/27 võeti vastu Rõuge
alevikus uute korterelamute ehitamiseks
vajaliku
maa
detailplaneering
ja
otsustati väljapaneku korraldamine.
Detailplaneering on algatatud Rõuge
Vallavolikogu 04.10.2006.a otsusega nr 51;
planeeringu koostamise eesmärk on uue
hoonestusala määramine kortermajadele
koos haljastuse ja heakorra põhimõtetega
ning olemasoleva jäätmejaama ala
laiendamine.
Planeeringu ala suurus on 3,3 ha, sh
järgmised katastriüksused:
Soojuse tn 5 (69701:004:0145)
Soojuse tn 4 (69701:004:0135)
Rõuge metskond 23 (69701:003:0540)
Soojuse tänav (69701:003:0117)
Tehnika tänav (69701:003:0185)
riigimaantee 25249 Sänna-Rõuge
(69701:003:1613)
reformimata riigimaad: asustusüksus
7181 ja LY5111123085.
Detailplaneeringu lahendus sobib

oma funktsioonilt planeeringualaga
kontaktvööndis asuvate elamute ja
tootmishoonete
juurde.
Arvestades
olemasolevat infrastruktuuri, annab
planeering ala toimimiseks vajalikud
tehnovõrkude liitumislahendused ning
teede võrgu.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 20. aprillist 21. maini 2018.
a
Rõuge
Vallavalitsuse
ruumides
Rõuge alevikus aadressil Ööbikuoru 4.
Planeeringu materjalidega saab tutvuda
Rõuge valla veebilehel aadressil www.
rauge.ee/detailplaneeringud.
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav
avalik arutelu toimub 23. mail 2018
algusega kell 15.00 Rõuge Vallavalitsuse
ruumides Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.
Lisainformatsiooni saab Rõuge Vallavalitsusest (Tiina Pettai, planeeringu- ja
ehitusspetsialist, 785 9322, planeering@
rauge.ee).

RÕUGE VALLA KOHALIKEL TEEDEL
LIIKLUSE PIIRAMINE
Alates 29. märtsist 2018. a on kõik Rõuge valla kohalikud teed
seoses ilmastikuoludest tingitud teede kandevõime vähenemisega
ajutiselt üle 8 tonni massiga veokitele liiklemiseks suletud.
Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse
vastuvõtmiseni.
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Uued sotsiaaltoetuste ja hooldajatoetuste määramise ja maksmise korrad ning toetusmäärad
1. aprillist hakkas
Rõuge vallas kehtima uus
sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord ning
hooldaja määramise ja
hooldajatoetuse maksmise
kord. Varem kehtisid
endistes Rõuge, Misso,
Haanja, Varstu ja Mõniste
valdades sotsiaaltoetuste
ja
hooldajatoetuste
maksmisel erinevad regulatsioonid ning rahalised määrad. Valdade
ühinemisläbirääkimiste
käigus lepiti kokku, et
sotsiaaltoetuste
ühtlustamisel ning toetusmäärade
kehtestamisel
seatakse
eesmärgiks
kehtestada
uues
Rõuge
vallas
sotsiaaltoetuste
määradeks
endistes
omavalitsusüksustes kehtinud
kõrgeim toetusmäär või
keskmisest kõrgem määr.
Sotsiaaltoetused Rõuge
vallas alates 1. aprillist
2018:
Sünnitoetuse suurus
on kokku 450 eurot. Sellest
esimene osa (200 eurot)
makstakse vahetult pärast
lapse sündi, teine osa (125
eurot) lapse üheaastaseks
saamisel ja kolmas osa
(125 eurot) makstakse
välja lapse kaheaastaseks
saamisel. Olukorras, kus
sünnitoetuse esimene osa
ja/või teine osa on enne
1. aprilli välja makstud
endises vallas kehtinud

korra alusel, kuid ülejäänud
osa või osad on praeguseks
veel
välja
maksmata,
lähtutakse
sünnitoetuse
teise
ja
kolmanda
osa
väljamaksmisel
põhimõtetest, mis kehtisid
selles omavalitsusüksuses
sünnitoetuse esimese osa
määramisel.
Erandina
maksab Rõuge vald nüüd
tagasiulatuvalt teise ja
kolmanda osa toetust ka
nendele lapsevanematele,
kes on juba saanud Varstu
valla poolt ühekordset
sünnitoetust 200 eurot ja
kelle laps pole käesoleva
aasta 1. aprilliks saanud
kaheaastaseks.
Lisaks
on sünnitoetuse teist ja
kolmandat osa õigus saada
ka nendel lapsevanematel,
kelle laps ei olnud
sündides Rõuge valla
elanikuks
registreeritud
ja kes registreerisid lapse
koos ühe vanemaga Rõuge
valla elanikuks hiljem
(kuni lapse kaheaastaseks
saamiseni).
Esimesse klassi astuja
toetuse suurus on 100 eurot
lapse kohta. Esimesse klassi
astuja toetus määratakse
rahvastikuregistri
järgi
Rõuge
vallas
elava
lapse vanemale või last
kasvatavale
isikule.
Eesmärk on toetada Rõuge
valla elanikke, olenemata
sellest, millises koolis
nende lapsed käivad.
Esimesse klassi astujale

enam tasuta koolivormi
vesti ei anta, kuid
makstakse
koolivormi
toetust, mille suuruseks on
12 eurot.
Põhikooli lõpetamise
toetuse suurus on 50 eurot.
Sarnaselt esimesse klassi
astuja toetusele makstakse
toetust rahvastikuregistri
järgi Rõuge vallas elavale
koolilõpetajale, seega ei ole
oluline, kas laps lõpetab
põhikooli Rõuge vallas
tegutsevas koolis või mõne
muu omavalitsuse koolis.
Laste
ja
noorte
prillitoetust
makstakse
eelkooliealistele
lastele
ja õppuritele kuni 26.
eluaastani.
Toetusega
hüvitatakse
vaid
prilliklaaside maksumus
100% ulatuses.
Laste
abivahendite
toetuse eesmärk on tagada
nende Rõuge valla laste
heaolu, kes puude või
tervisliku seisundi tõttu
vajavad
toimetulekuks
abivahendeid ja kellel
on lisakulutused seoses
abivahendite soetamisega.
Toetusega
hüvitatakse
100%
abivahendi
maksumusest.
Jõulutoetus
lastele
ja eakatele. Jõulutoetus
määratakse
kingipakkidena (üldjuhul kommikott)
Rõuge valla lastele ning
kõigile teistele Rõuge valla
õppeasutustes
käivatele
teistest
omavalitsustest

pärit lastele kuni põhikooli
lõpetamiseni. Eakate jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile 70-aastastele
ja vanematele Rõuge valla
elanikele.
Eakate juubelitoetuse
suurus on 20 eurot ja see
määratakse Rõuge valla
elanikele 70 ja suuremate
juubelite puhul.
Matusetoetust makstakse isiku, kelle elukohaks
rahvastikuregistri andmetel oli Rõuge vald, surma
korral.
Matusetoetus
määratakse
lahkunu
omastele
või
matuse
korraldajale ning selle
suurus on 250 eurot.
Erakorraline
toetus
määratakse juhul, kui
tegemist on ootamatute
kulutustega loodusõnnetuse, tulekahju, kuriteo, pikaajalise haiguse,
perekonnaliikme surma
jms tõttu. Toetus määratakse konkreetset olukorda
ja valla eelarve võimalusi
arvestades.
Täiskasvanute
abivahendite toetus määratakse
ja
makstakse
puudega
isikule
abivahendi soetamise või
üürimise omaosaluse kas
osaliseks või täielikuks
kompenseerimiseks.
Ravimitoetus määratakse
retseptiravimite
ostmiseks
toimetulekuraskustes olevatele isikutele
ravimite ostmise kulude

osaliseks või täielikuks
kompenseerimiseks.
Laste
koolija
lasteaiatoidu
toetus
määratakse
majanduslikult
vähekindlustatud
või toimetuleku-raskustes
perede laste kooli- või
lasteaiatoidu maksumuse
osaliseks või täielikuks
kompenseerimiseks
(olenemata sellest, kui
mitu last on perekonnas).
Täiendav
sotsiaaltoetus määratakse toimetulekuraskustes isikutele
häda-vajalike
kulutuste
osaliseks katmiseks või
raskesse
majanduslikku
olukorda
sattunud
isiku sotsiaalselt abitust
olukorrast välja-toomiseks.
Toetust võib määrata
järgmiste kulude katteks:
1. tervise säilitamisega
seotud kulud;
2. lastele koolitarvete, riiete
ja jalanõude soetamine;
3. lasteaia kohamaks;
4. küttepuude ostmine;
5. eluruumi tagamine;
6. tööle saamine;
7. kutse- või kõrgkoolis
õpingute jätkamine;
8. muud ettenägematud
kulud;
9. igapäevased kulud
raskesse
majanduslikku
olukorda sattumise korral;
10. muud toimetulekut
toe-tavad kulud.
Toetus
makstakse
taotlejale
välja
kuludokumentide või arvestus-

liku toetuse vajaduse
alusel.
Uus hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise kord. Alates
1. aprillist makstakse
hooldajatoetusi
Rõuge
vallas järgnevalt:
1. Sügava puudega lapse
hooldajatoetus 		
150 eurot
2. Raske puudega lapse
hooldajatoetus 		
50 eurot
3. Keskmise puudega lapse
hooldajatoetus 30 eurot
4.
Sügava
puudega
täisealise hooldajatoetus
50 eurot
5. Raske puudega täisealise
hooldajatoetus 25 eurot
Enne
1.
aprilli
määratud
ja
praegu
makstavate
hooldajatoetuste puhul vaadatakse
kõik
hooldajatoetuste
saajad üle ning määratakse
toetused alates aprillist
uute toetusmääradega.
Nii
sotsiaaltoetuste
kui hooldaja määramise
ja hooldajatoetuse taotlemiseks vajalikud dokumendivormid on kättesaadavad Rõuge vallamajas
ja teenus-keskustes ning
Rõuge valla kodulehel.
Lisaküsimuste puhul võib
pöörduda lähima Rõuge
valla sotsiaaltöö spetsialisti
või
sotsiaalosakonna
juhataja Tiit Meltsi poole
(785 7340, 5377 5659 või
sotsiaaljuhataja@rauge.ee)

Veebruari alguses lõppes LEADER programmi projekt „Luutsniku teabe/koja ja külaseltsi hoone rekonstrueerimine“, uutes ruumides tegutseb Luutsniku raamatukogu.

Hajaasustuse programm on avatud 9. aprillist 11. juunini
9. aprillist kuni 11.
juunini
saavad
kõik
hajaasustuses
elavad
inimesed taas esitada
toetuse taotlusi erinevateks
elu-olu
parendavateks
tegevusteks hajaasustuse
programmist:
majapidamises
joogivee kättesaadavuse
tagamine;
- elamu heitvee
nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi

rajamine;
- aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee
rajamine;
- leibkonna vajadustele
vastava
autonoomse
elektrisüsteemi rajamine
(tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga).
Programmi tingimused:
- Taotleja alaline
elukoht
on
taotluse
esitamise
aasta
1.

jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine.
- Taotleja elukoht on
rahvastikuregistri andmete
kohaselt
katkematult
taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine,
millele projektiga toetust
taotletakse.
- Taotlejal ei tohi olla
riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud.

- Projekti ajalise
kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimine
peab olema lõppenud 31.
oktoobriks 2019.
Suurim
taotletav
summa on 6500 eurot,
seejuures tuleb arvestada
vähemalt 33-protsendilise
omaoalusega. Täpsemalt
saab tingimustega tutvuda
EASi kodulehel www.eas.
ee/teenus/hajaasustuse-

programm/ ja Rõuge
valla kodulehel www.
rauge.ee −> Keskkond −>
Hajaasustuse programm
2018
Rõuge vallas saab
hajaasustuse programmi
kohta infot ja abi järgmistelt
spetsialistidelt piirkonniti:
Haanja − Jüri Kukk
(haanjahaldus@rauge.ee,
5301 7901)
Misso – Indrek Ülper
(missohaldus@rauge.ee,

514 5313)
Mõniste – Liisi Kurvits
(monistehaldus@rauge.ee,
5333 1369)
Rõuge – Jaanus Tanilsoo
(keskkond@rauge.ee, 5346
7448)
Varstu – Rainer Vissel
(varstuhaldus@rauge.ee,
5303 8182)
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Huvihariduse toetamisest Rõuge vallas
Rõuge vallas on oluline,
et siin elavad noored ei
jääks ilma huviharidusest
ja huvitegevusest ning
sellega kaasnevatest vajalikest teadmistest, oskustest
ja
kogemustest.
Rõuge valla prioriteediks
on ka noored inimesed
ja panustamine nende
arenguvõimalustesse.
Valla ja riigi toetusega
saab
huviharidust
ja
huvitegevust
mitmekesistada ning toetada
selle kättesaadavust. See
omakorda aitab vähendada
noorte sotsiaalset tõrjutust.
Rõuge vallavolikogus
1. märtsil 2018 vastu
võetud
huvihariduse
ja
-tegevuse
korraga
luuakse meede, mille toel
pakutakse huvihariduses
ja huvitegevuses osalemise

võimalust kõikidele Rõuge
vallas elavatele noortele,
kes selles osaleda soovivad.
Huvihariduse omandamine
ei
ole
ainult
lapsevanema
rahaline
panustamine, vaid valla
osalus sellesse on olnud
märkimisväärne, moodustades 2/3 kogu huvihariduse
maksumusest. Huvihariduse ja -tegevuse rahastamine koosneb kohamaksust, mida maksab
vald, ja õppetasust, mida
maksab lapsevanem. Uue
kehtestatud korraga on
võimalik kompenseerida
lapsevanema
makstavat
osalustasu.
Huvihariduse ja -tegevuse toetamise korra alusel
makstakse toetusi Rõuge
vallas elavatele õppuritele
ning toetamine jaguneb

viieks meetmeks:
1)
Huvihariduse
toetus. See on toetus
mida
kompenseeritakse
huviharidust
pakkuvale
asutusele (nt muusikakool,
spordikool, kunstikool jt).
2)
Huvitegevuse
toetus. Kompenseeritakse
huvitegevust pakkuvatele
juriidilistele isikutele (erinevad huviringid, klubid,
stuudiod, mtü-d vms).
Toetuse saamiseks peab
esitama taotluse Rõuge
valla haridusosakonnale
ettenähtud kuupäevadeks,
sel aastal 16. aprilliks ja 15.
oktoobriks.
3) Osalustasu või
õppetasu toetus on uus
toetusmeede.
Sellega
saab lapsevanem taotleda
huvikoolile või -ringile
makstava tasu hüvitamist.

Taotlus
tuleb
vallale
esitada vormil, mis on
leitav kodulehel. Toetust
saab
taotleda
üheks
õppeaastaks ja tähtajad on
sel aastal 16. aprill ja 15.
oktoober. Toetuse määr
on kuni 50 eurot õppuri
kohta kuus. Väljamaksed
tehakse igakuiselt peale
maksekorralduse laekumist
valla haridusosakonnale.
OLULINE TEADA: Toetusena saadav osalustasu
või õppemaks ei ole
Tulumaksuseaduse
§26
mõistes
deklareeritav
koolituskulu.
4) Transporditoetusega kuni 30 eurot õppuri
kohta kuus kompenseeritakse huvihariduses
või huvitegevuses osalemisega kaasnevad transpordikulud. Transpordi-

toetust
saab
taotleda
igakuiselt tegeliku kulu
alusel.
Taotlus
koos
kuludokumentidega
esitatakse iga kuu 10.
kuupäevaks. Kulu tõendavad dokumendid peavad olema originaalid
ning need tuleb tuua
valla
haridusosakonda
või
teenuskeskustesse.
Võimalik on esitada ka
mitme õppuri ühistaotlus,
tähtis on et taotluse
kinnitavad allkirjaga kõik
osapooled.
5)
Laagris
või
võistlusel
osalemise
toetus. Seda saab taotleda
vaid huvikooli või -ringi
läbiviija. Toetuse määr
on kuni 100 eurot aastas
õppuri kohta.
Huvihariduse
ja
-tegevuse korra alusel

makstavad toetused ei
laiene valla hallatavate
asutuste (koolid, lasteaiad,
noortekeskused
jne)
ringides käivatele õppuritele.
Taotlusi
menetleb
Rõuge
vallavalitsuse
haridu-sosakond. Rõhutame, et kõik taotlused
peavad olema esitatud
originaalina või digitaalselt
allkirjastatuna.
Rõuge
valla
huvihariduse ja -tegevuse
toetamise
kord
ning
blanketid on leitavad
Rõuge valla kodulehel
(www.rauge.ee −> Haridus
ja kultuur −> Huviharidus).

Rõuge Vallavolikogu poolt 1. märtsil 2018 vastu võetud huvihariduse ja -tegevuse kord on kehtiv ning
taotluste esitamise tähtajad käesoleval aastal on 16. aprill ja 15. oktoober.
Huvihariduses osalemise transpordi kompenseerimist saab taotleda, esitades iga kuu 10. kuupäevaks
taotluse koos kuludokumentidega valla haridusosakonda.
Viide korrale ja taotlusvormid on alla laetavad valla kodulehel (www.rauge.ee −> Haridus ja kultuur −> Huviharidus).

Kas korruptsioon või hea tava?
Muudatused Võrumaa bussiliinide sõiduplaanides
Seoses kaugliini nr 884
(T allinn–Tartu–Põlva–

Võru–Haanja) lõigu Võru–
Haanja–Võru sulgemisega
alates 8. aprillist muutusid
Võru maakonna bussiliinide
sõiduplaanid
alates esmaspäevast, 9.
aprillist järgmiselt:
Maakonnaliinil nr 13
(Võru–Rõuge–Haanja–
Luutsniku–Haanja–
Rõuge–Võru)
muutub

marsruut: Haanja (15.30)
– Rõuge (15.45) – Võru
(16.15) asemel Haanja
(15.25) – Võru (15.50).
Vedamist alustab uus
maakonnaliin nr 33
(Võru–Risttee–Rõuge–
Võru) järgmistel aegadel:
E, K, R marsruudil
Võru (15.10) – Risttee
(15.27) – Haanja (15.32)
– Rõuge (15.45) – Võru
(16.15)

T, N, L, P marsruudil
Võru (15.10) – Risttee
(15.27) – Kokõmäe (15.35)
– Rõuge (15.45) – Võru
(16.15)
Täpsem info sõiduplaanide
kohta
on
leitav Kagu Ühistranspordikeskuse kodu-lehel
aadressil http://kagu.ytk.
ee/soiduplaanid/.

Noorte Tugila
Kui
sa
oled
15–26-aastane
noor,
kes ei tööta ega õpi, siis
julgustame sind ühendust
võtma
meie
Tugila
spetsialistide
Angelika
ja
Heleniga,
kellega
üheskoos
leida
sulle
parim võimalik lahendus
edasi
tegutsemiseks.
Lapsevanemad, naabrid,
sõbrad! Märgake noori,
kes ei õpi ega tööta, ning
jagage nendega meie Tugila
kontakti. Ühendust võivad
võtta ka töötu staatuses
noored ning kodused
emad. Tugila spetsialist
saab aidata nii kontaktide
leidmisel kui ka loomisel.
Tugila on osa Euroopa
Liidu
algatatud
Eesti
Noortegarantii riiklikust
tegevuskavast, mille ees-

märk on ühiskondlikult
nõrgemal
positsioonil
olevate noorte võimalikult
kiire
tööleaitamine.
Noortekeskuste
Noorte
Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse
haridusja
teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis
noorte
kaasamine
ja
noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“
raames.
Noorte Tugila programmi
viib ellu Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.
Külasta Rõuge Avatud
Noortekeskust, helista või
kirjuta (raugeank@gmail.
com, 5340 3309)!

Kuna
vallaelanikud
on tundnud muret endise
Krabi koolihoone saatuse
pärast, siis teen avalikult
kättesaadavate dokumentide
põhjal lühiülevaate asjade
käigust.
19.
jaanuaril
2016.
aastal
tehti
Varstu
vallavolikogus
otsus
Krabi Kooli hoonestatud
kinnistute
(koolimaja,
võimla,
õpilaskodu
ja
mitteeluruum)
tasuta
äraandmiseks
MTÜ-le
Ostium, mille juhatuse liige
tollane Varstu vallavolikogu
esimees ja Krabi kooli
direktor, praegune Varstu
kooli direktor. Volikogu
otsuse kohaselt ei olnud
kõnealune vara vallale
vajalik ja see anti ära kooli
pidamiseks. Notari juures

oli vallavara üleandjaks
endine Varstu vallavanem.
Praeguseks on Krabi kool
tegutsemise lõpetanud.
Alates 2017. aasta 20.
detsembrist
on
Krabi
Kooli juurde kuulunud
õpilaskodul
kaks
uut
omanikku, nendeks on
endised Varstu vallavolikogu
liikmed
kooli
tasuta
äraandmise otsuse tegemise
ajast. Õpilaskodu omanike
andmeid saab kontrollida
internetiaadressilt https://
k innistusraamat.r i k.e e.
Õpilaskodu aadress on
Võru maakond, Rõuge
vald, Krabi küla, Metsa ja
maaüksuse katastritunnus
86502:002:0120
Veebruari
alguses
küsis Rõuge vallavalitsus
ju s t i it s m i n i s t e e r iu m i lt

seisukohta
endisele
Varstu vallale kuulunud
kahe kinnisasja − Krabi
külas asuva õpilaskodu ja
koolimaja MTÜ-le Ostium
võõrandmise õiguspärasuse
kohta,
küsimus
ning
justiitsministeeriumi
vastus on leitavad valla
avalikus dokumendiregistris
aadressil http://bit.ly/JMseisukoht_Ostium.
Praegu käib politseis
menetlus
Varstu
valla
endiste
juhtide
tegevuse
seaduslikkuse
kontrollimiseks.
Raul Ermel
Rõuge valla
korrakaitsekomisjoni
esimees

Juubeliaasta Varstus
Teadupärast on Varstus
kõige kaunim aeg kevadel,
sirelite õitsemise ajal. Oma
kogemusest võin öelda
ka seda, et mida rohkem
rännata, seda ilusamad
on Varstu männid − ma
ütleksin, et kõige ilusamad.
Täna aga kirjutan
sellepärast, et Varstu kooli
rahvas kutsub kõiki oma
piirkonna inimesi Varstut
läikima lööma − iga kodu,
iga asutus, iga teeperv
ootavad peagi kevadist
suurpuhastust. Seda enam,
et on juubelite aasta:
EV 110, Varstu kool 155,
Varstu lasteaed Sipelgas 50,
Varstu kultuurikeskus 25!
Oleme registreerinud

Teeme ära talgutele ja
kutsume
appi
kõiki,
kellele Varstu puhtus
tähtis on. Tööpäevadeks
oleme planeerinud 2.−4.
mai, mille käigus peaks
korda
saama
kooli,
lasteaia, teenuskeskuse ja
kultuurimaja territoorium
ning
kaupluse
esine
plats, kus toimub Varstu
kevadlaat. Tule kampa, hea
lapsevanem!
Varstu kooli juubelipidu
toimub laupäeval, 26.
mail. Nagu alati, tuleb see
ööpäev meeleolukas ja on
täis parimaid meenutusi
− võrkpallilahingud ja
autasustamine, päevasupp,
ajalootoa avamine ning

Sirje ja Rein Kure esinemine
Miku kooli vilistlaste auks,
pidulik aktus ja Heino Savi
mälestuspingi
avamine,
juubelitort ja õhtune pidu
ansambliga Onud.
Tahan veidi jahutada
nende inimeste pahameelt,
kes on endiselt solvunud
gümnaasiumiastme
sulgemise pärast. Tsiteerin
Maia Eriksoni: „Keskkool
sai 63-aastaseks ja läks
lihtsalt pensionile.“
Varstu põhikooli uksest
astub iga päev sisse 100
inimest − tundke ennast
meie kõigi poolt oodatuna,
me anname endast parima,
et teil oleks hea oma
kodukooli tulla ning oma

klassi- ja koolikaaslastega
kohtuda,
oma
häid
õpetajaid kallistada.
Olgem kõik terved ja
hoitud! Kohtumiseni!
Ale Sprenk
Varstu koolijuht
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Üleskutse Rõuge valla ettevõtjatele
Rõuge
Avatud
Noortekeskus korraldab
selle aasta suvel Noorte
Töösuve. Selle eesmärk
on
noortele
esmase
töökogemuse
andmine
ja
tööks
valmisoleku
suurendamine, pakkudes

samal
ajal
võimalust
tutvuda
erinevate
ametitega. Noorte Töösuvi
toimub 2.−15. juulil ja
sellest võtavad osa ka
Rõuge sõprusvalla Rae
valla noored. Osalejate
vanus on 13– 17 aastat.

Armsad
Rõuge
valla
ettevõtjad,
kui
teil on noortele tööd
pakkuda,
siis
palun
võtke ühendust Rõuge
Avatud Noortekeskusega
(raugeank@gmail.com või
5340 3309).

Noored, lähme karjääripäevale!
Hea Rõuge valla noor, kas mõtled vahel, kelleks saada või mis on sinu kutsumus ja
kuidas seda ära tunda?
Tule neljapäeval, 19. aprillil Võrumaa noorte karjääripäevale „Mina tean!“. Buss
väljub Rõuge Avatud Noortekeskuse juurest 19. aprillil kell 10.30 ja tagasi tullakse kell
14.00 (väljumine Võrumaa Kutsehariduskeskuse juurest). Lisainfo: raugeank@gmail.
com või 5340 3309.

Keraamikaõpe Varstus
Varstu Koolis on noortel
enes eteostusvõimalusi
erinevates valdkondades.
Alates 2013. aastast töötab
regulaarselt keraamikaring,
viie aasta jooksul on
saviga sõbraks saanud
väga palju noori. Mõned
neist tüdivad ruttu, teised
aga on valmis süvenema
ja vaeva nägema ka sel
määral, et tuleb armastus.
Mitmedki noored (ja
mitte ainult Varstu omad)
osalevad ka täiskasvanute
keraamikaringis, et kõik
ideed teoks saaks. Koostöös
Varstu
Noorteklubi
Kõgõkogoga on saanud
keraamikaringist osa kõik
erinevad vanusegrupid.
Savitöö jaoks ei pea
olema priimus. Piisab, kui
oled kannatlik ja proovid
materjali
tunnetada,
oma liigutusi analüüsida,
innustud. Tore on koos
uusi asju avastada. Ja seda
pakub iga ahju avamise
päev!

Keraamikanäitusi
oleme
korraldanud
nende
aastate
vältel
vabariigi
aastapäeval
ja emadepäeval Varstu
Kultuurikeskuses. Noorte
töid on mitmel korral
ära märgitud iga kahe
aasta tagant korraldataval
keraamikakonkursil
Savisellid, mille näitus
eksponeeritakse
Kullo galeriis Tallinna
vanalinnas. Kahel aastal on
Varstus kooliaasta hakul
toimunud
maakondlik
keraamikalaager.
Pühendunud kunstija käsitööõpetajana olen
õppinud kogu elu, praegu
on järg keraamikaõpingute
käes.
Esialgu
käisin
paljude
keraamikute,
sealhulgas Aivar Rumvolti,
õpitubades. Teist aastat
õpin Olustvere TMK
keraamikakursusel.
Mõni aeg tagasi oli mul
rõõm osaleda olulisel
keraamikasündmusel

Ceramic Art London 2018,
kus oli oma töid näitamas
ja müümas keraamikuid
üle maailma. Oli võimalus
suhelda
keraamikutega,
osta nii keraamikat kui
raamatuid ja tööriistu. Küll
oli põnev ja ilus! Sealsest
loovenergiast laetuna on
rõõm kodus edasi töötada
− et ikka meie noored
saaksid mitmekülgsema
põhihariduse ja meie
täiskasvanutel
oleks
huvitavam hobidering.
Uskuge,
savitöö
õppimiseks pole keegi liiga
noor või liiga vana! Igaüks
läheneb sellele lihtsalt
omal õigel viisil.
Noorte keraamikaring
töötab
teisipäeviti
kell 14.00−16.00 ning
täiskasvanute
oma
esmaspäeviti kell 16.00–
18.00.
Urve Konksi

Erakuulutuste avaldamisest valla infolehes
Head vallaelanikud, juhime tähelepanu sellele, et Rõuge valla infolehes reeglina eraega ärilisi kuulutusi ei avaldata.
Erakuulutuste tarbeks on vallal loodud kuulutusteportaal Kohalikult Kohalikule
(www.kohalikule.ee), kuhu igaüks saab konto teha ning kuulutada tasuta nii oste,
müüke, teenuseid, tööpakkumisi kui kõike muud, mis kuulutamist vajab.

Rõuge valla kuulutusteportaal
Kohalikult kohalikule
Reklaami pakutavaid teenuseid ja oskusi,
anna teada vajadusest mõne töö-teenuse järele,
teavita erinevatest ettevõtmistest
ja avalda ostu-müügi kuulutusi!

www.kohalikule.ee
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Looduskaitseliste piirangute eest
makstakse hüvitist
Aprillis
saavad
metsaomanikud
küsida
hüvitist looduskaitseliste
piirangute
tõttu
saamata jääva tulu eest
metsamaal, mis asub
Natura 2000 võrgustiku
alal
piiranguvööndis,
sihtkaitsevööndis
ja
projekteeritaval
alal
ning
sihtkaitsevööndis
väljaspool Natura 2000 ala.
Natura hüvitist saab
küsida vaid elektrooniliselt
ning taotluse esitamiseks
on vaja toimivat IDkaarti koos paroolidega
või
mobiil-ID-d.

Metsaomanikel
tasub
juba praegu veenduda,
et
elektroonilised
autentimisvahendid oleks
töökorras.
Taotluse saab Erametsakeskusele
esitada
4.−23. aprillini e-PRIA
portaalis, kus taotlus
eeltäidetakse automaatselt
metsaomanikule kuuluvate
toetusõiguslike
aladega.
Omanik saab vajadusel
korrigeerida pindala ja
lisada juurde metsaalasid.
Metsatoetuste taotlemisel saab abi küsida
kohalikest metsaühistutest

( w w w. e ramet s . ee /
metsauhistute-kontaktid),
Erametsakeskusest, infot
hüvitise tingimuste kohta
saab ka märtsis ja aprillis
toimuvatel infopäevadel.
Kogu info Natura
hüvitise
ja
infopäevade
kohta
leiab
erametsaportaalist www.
eramets.ee/natura.
Võrumaa Metsaühistu
kontaktid: www.eramets.
ee/vorumaa-metsauhistud.

Võrumaa Talupidajate Liit korraldab

PINDALATOETUSTE INFOPÄEVAD
16. APRILLIL Antsla Kultuurimajas
17. APRILLIL kultuurimajas Kannel
Algus kell 10.00
1. Ülevaade käesoleva aasta pindala- ja loomatoetustest ning
nende muudatustest.
2. Erakorraline toetus talivilja kasvatajale.
3. Toetuste taotlemise korra muudatustest PRIA-s ( sh E-PRIA
keskkonna muudatused 2018).
4. Olulisemad nõuded veeseadusandluses, sh sõnnikukäitlus,
muudatused.
Lektorid Võru taluliidust
NB! Maade deklareerimise ajal 2.−21.maini saab abi ja nõu
Võrumaa Talupidajate liidust (Liiva tn 11 ).
Vajalik eelnev registreerumine hiljemalt 12. aprillil (5663 1990,
554 9753 või marikaparv@gmail.com, sirjemadisson@hot.ee).

Infopäevade toimumist toetab Euroopa Liit

MTÜ Ruusmäe Jahiselts tänab
Ruusmäe jahimaja katuse renoveerimisel
igakülgselt abiks olnud
kohalikku vallavalitsust, PRIA-t, MTÜ Võrumaa
Partnerluskogu, Jaan Vene Projektbürood ja OÜ
Kagukatust.
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Rõuge valla kirjakastid ning nende tühjendamisajad
alates 1. maist 2018
Aasta alguses kogus Omniva infot meie vallas
paiknevate kirjakastide kasutatavuse kohta. On suur
rõõm, et vallaelanikud tundsid huvi kirjakastide projekti
vastu ning mõtlesid ja aitasid kaasa kirjakastidele uute
asukohtade leidmisel ning samas tundsid huvi ka vähem
kasutuses olevate kirjakastide kohta.
Rõuge valla territooriumil asuvad kirjakastid koos
tühjendusaegadega on järgmised:
Misso A ja O kauplus			
E−R 9.00
Tsiistre endine postkontor 		
E,N 9.30
Nursi kauplus				E,N 10.00
Sänna mõisahoone			
E−R 10.00
Kangsti teemeistri vastas olev abihoone E,N 8.00
Varstu A ja O kauplus			
E,N 8.45
Vana-Roosa kiriku pastoraat 		
E,N 8.30
Kuutsi raamatukogu 			
E,N 8.00
Saru ühiselamu				E,N 8.00
Mõniste A ja O kauplus 			
E−R 8.30

Metsavenna pood 			
E,N 8.00
Krabi koolimaja				E,N 8.30
Krabi bussiootepaviljon 			
E,N 8.30
Tikutaja bussipeatuse lähedal posti küljes E,N 8.30
Tagakolga endine TÜ kauplus 		
E,N 8.30
Pärlijõe kaupluse 			
E,N 10.00
Rõuge A ja O kauplus			
E−R 10.00
Viitina külakeskus			
E,N 10.00
Luutsniku bussipeatus			
E,N 9.00
Ruusmäe A ja O kauplus		
E−R 9.00
Kündja bussipeatuse lähedal posti otsas E,N 9.30
Haanja A ja O kauplus			
E−R 9.30
Uue Saaluses Lehte Hussari
kinnistul puidust alusel 			
E,N 09.00
Rõuge tervisekeskus 			
E,N 10.00

Lauluvõistlus

Rõuge Ööbik
juba 20. aprillil!

Rõuge valla laste lauluvõistlus
“Rõuge Ööbik” toimub
reedel, 20. aprillil kell 16.00
Rõuge rahvamajas.
Laval on noored lauljad valla igast
piirkonnast, paremusjärjestuse seab
paika auväärt žürii. Sissepääsuks on
vaba annetus.
Tulge kuulama!

PPA muudab teenindussaalide lahtiolekuaegu
Alates 1. aprillist on kõik
PPA teenindussaalid iga
kuu viimasel neljapäeval
avatud pool päeva. See
tähendab, et esimene
lühendatud tööpäev saabub
26. aprillil, mil kliendid
saavad teenindustes dokumenditoiminguid
teha
ajavahemikus kell 9−12.
Ülejäänud kuu jooksul
töötavad
teenindused
tavapärase graafiku alusel.
„Teeninduste
lahtiolekuaegade
muutmine
tuleneb
ühelt
poolt
sellest, et märtsikuuga
lõpeb
teenindussaalides
tavapärasest
kordi
suurem
tunglemine,

mis oli valdavalt seotud
peatatud
sertifikaatide
uuendamisvajadus ega.
Teisalt tingis selle asjaolu,
et vabaneva pooliku päeva
arvelt avaneb klienditeenindajatel
võimalus
sisemiseks infovahetuseks,
koosolekute ja koolituste
läbiviibiseks,
arhiivide korrastamiseks,
dokumentide
hävitamiseks ja paljuks muuks
kasulikuks, mis aitab
meie
spetsialistidel
vastutusrikkal
tööl
jätkuvalt
rõõmsad
ja
professionaalsed püsida,“
selgitas Lõuna prefektuuri
teenindustalituse juhataja

Angela Kahar.
Ta lisas, et teeninduste
lahtiolekuaegade
muutmisel ning lühendatud
päeva väljavalimisel võeti
aluseks eeskätt teeninduste
külastatavuse
statistika.
„Õhtuse
teenindusaja
lühendamise otsustamisel
jälgisime külastusaegade
statistikat. See näitab,
et kõige populaarsem
külastusaeg
jääb
pea
kõigis
teenindustes
päeva esimesse poolde.
Pealelõunast alates hakkab
teenindust
külastavate
inimeste arv märgatavalt
langema. Ka lühendatud
päeva valimisel lähtusime

kliendivoogudest. Nimelt
on
enim
külastajaid
teenindustes
just
töönädala alguses ja ka
nädala viimasel tööpäeval,
seega oli nädala neljas päev
teeninduse
varasemaks
sulgemiseks parim valik
võimalikest,“ rääkis Kahar.
Te e n i n d u s t a l i t u s e
juhataja
loodab,
et
kõik külastajad leiavad
teeninduste
lahtiolekuaegade seast endale sobiva
aja vajaliku dokumendi
taotlemiseks, väärtusliku
aja kokkuhoiu mõttes
on kasulik külastusaeg
eelnevalt
internetis
broneerida. Broneeringuga

valite
endale
sobiva
aja ja koha dokumendi
taotlemiseks
ning
kättesaamiseks.
Samuti
välistate sellega võimaluse,
et tuleb kohapeal oodata
teeninduskorda,
kui
külastajaid peaks korraga
rohkem olema. Ainukest
kohustuslikku
isikut
tõendavat
dokumenti
ehk
ID-kaarti
on
võimalik
taotleda
ka
näiteks
elektroonselt
e-teeninduses.
Täpsem
info on kättesaadav politsei
veebilehel www.politsei.ee.
Lõuna
prefektuuri
teenindused
Tartus,
Jõgeval, Põlvas, Valgas,

Viljandis ja Võrus on
avatud
esmaspäevast
reedeni kell 9−17, välja
arvatud iga kuu viimane
neljapäev, mil kliente
oodatakse ajavahemikus
kell 9−12.
Ragne Keisk
Politsei- ja
Piirivalveameti
pressiesindaja

Regulaarne liikumine parandab südametervist ja seksuaalelu
Selle aasta aprillikuu
on Südamekuu. Traditsiooniliselt
aprillis
toimuvast Südamenädala
projektist
välja
kasvanud
ettevõtmise
eesmärgiks on juba 25
aastat tutvustada Eesti
inimestele südamehaiguste
riskitegureid,
nende
vältimist
ja
nendega
toimetuleku
võimalusi,
samuti mõjutada inimeste
suhtumist oma südame
tervisesse.
Järjepidev
kehaline
aktiivsus on üks parimaid
viise südamehaigustesse
haiges-tumist ennetada.
Kehaline
aktiivsus
normaliseerib
vererõhku, vähendab „halva“
ja
suurendab
„hea“
kolesterooli taset, langetab
tromboosiriski,
aitab
kehakaalu kontrolli all
hoida ning parandab
meeleolu. Füüsilise koormusega harjunud inimestel on paranenud ainevahetus, mis vähendab
ka suhkruhaigusesse ehk

diabeeti
haigestumise
tõenäosust.
Südamehaiguste ennetamiseks on kõige olulisem liikumisharrastuse
regulaarsus.
Südant
aitab tervena hoida nii
madala kui mõõduka
intensiivsusega regulaarne
liikumine.
Üks
kord
nädalas tehtava treeningu
tervist
kaitsev
mõju
on vähene, regulaarne
koormus
tähendab
füüsilist tegevust vähemalt
kaks, eelistatult kolm kuni
viis korda nädalas.
Tuleb siiski rõhutada,
et
treeninguga
üle
pingutamise
oht
on
mitmete inimeste puhul
reaalne ning organismi
antavaid hoiatusmärke ei
ole mõistlik tähelepanuta
jätta.
Inimestel,
kes
alustavad tervisepordiga
40−50-ndates eluaastates,
on
soovitatav
läbida
spordimeditsiiniline
enesekontrollitest
või
kahtluse korral pöörduda
arsti
vastuvõtule,
et

selgitada välja füüsilise
koormuse ohutus enne
treeningutega alustamist.
Meeste
puhul
on
raskused
erektsiooni
saavutamise või säilitamisega üheks potentsiaalseks
ohumärgiks,
et
keha
veresoonte
tervisega ei ole kõik
korras. Südamehaiguste
ja erektsioonihäire omavaheline seotus tähendab
omakorda ka seda, et
seksuaalse
funktsiooni
häireid märgates peaksid
mehed
mõtlema
ka
oma
südame
tervise
peale. Eriti kehtib see
nooremate, 30−40-ndates
eluaastates meeste puhul.
Positiivse asjaoluna saab
välja tuua, et regulaarsel
liikumisel ja füüsilisel
treeningul
on
lisaks
südame-veresoonkonna
haigestumist ennetavale
toimele ka võime osaliselt
taastada
veresoonte
funktsiooni
ning
sealhulgas erektsioonihäire
raskusastet leevendada.

Südame-veresoonkonna haiguste ennetamiseks ja tervisele soodsa
mõju avaldamiseks on
soovitatav vähemalt 2,5
kuni 5 tundi mõõduka
intensiivsusega
füüsilist
tegevust nädalas, jagatuna
4−5 korra peale. Seega on
piisav 30 minutit liikumist
viiel päeval nädalas, et
anda panus oma keha
südame ja veresoonte
tervise
parandamiseks.
Sealjuures ei tähenda

füüsiline aktiivsus vaid
sporditreeningute tegemist,
sinna alla käivad ka näiteks
treppidest
käimine,
keskmisest
kiirema
tempoga
kõndimine,
aiatööde
tegemine.
Suurema
koormusega
tervisetreeninguks
sobivad näiteks kepikõnd,
sörkjooks, ujumine, jalgrattasõit,
tantsimine,
sõudmine, uisutamine ja
rulluisutamine.
Südamearstidena

soovime kõigile mõnusalt
veedetud
aega
tervisespordiga
tegelemisel. Ilus kevadilm on hea
aeg alustamiseks. Mõnus
treening
ja
rahulolu
liikumisest
hoiavad
südame tervena ja lisavad
elurõõmu.
Margus Viigimaa,
Urmo Kiitam
südamearstid
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Rõuges toimus Võrumaa robootikapäev
24. märtsil toimus
Rõuge Põhikoolis MTÜ
Nuti-Võluri
korraldatud
Võrumaa robootikapäev.
Üritus
oli
järjekorras
kolmas.
Robootikapäeva peamine eesmärk on koos
õppimine. Lapsed tulevad
kokku
ja
hakkavad
kohapeal kaheliikmelises
meeskonnas
robotit
ehitama. Üksteise pealt
spikerdamine ja üksteise
aitamine
on
rangelt
lubatud ja soovitatud.
Kõige populaarsem on
endiselt LEGO Sumo. Sel
aastal osales sellel alal 30
meeskonda. Uuendusena
valmis Eesti juubeliaastale
pühendatud
võistlusala
robotimäng
„Eestimaa“.
Osalejad said oma võimeid
robotimängus
proovile
panna kolmel alal: „Reis
ümber Eestimaa“ ehk
joonejälgimine aja peale;
mäkketõus
Harjumaalt
Võrumaale ning „Tiri aga
tõmba“ ehk köievedu üle
väina saarlaste ja hiidlaste
vahel. Lisaülesandeks „Kes
metsas käib, see hoidku
silmad lahti“ ehk labürindi
läbimine.
Uuendusena
said
sel aastal osaleda ka
lasteaia
lapsed,
kes
LEGO WeDo roboteid
ja
joonistusvahendeid
kasutades esitasid töö

Eesti loodusest. Selles
kategoorias said osaleda ka
koolide esimese kooliastme
õpilased. WeDo meeskondi
oli kohal 23. Rõuge valla
haridusasutustest
olid
esindatud Varstu lasteaed ja
Rõuge lasteaia Viitina rühm
mõlemad ühe meeskonnaga
ning Haanja kooli lasteaed
kahe
meeskonnaga.
Rõuge
Põhikool
oli
väljas 12 meeskonnaga,
Varstu 5 ja Haanja 3
meeskonnaga.Kokku
osales robootikapäeval 110
õpilast, lisaks juhendajad ja
lapsevanemad.
Täname kõiki, kes
toetavad lastes robootika-

huvi tekkimist ja hoidmist!
Üritust
toetasid
Võrumaa Arenduskeskus,
Danpower
Eesti
AS,
Swedbank, Printcenter Eesti
AS, HITSA ProgeTiiger,
MTÜ Loodusajakiri, Rõuge
vald, Rõuge Põhikool.
Nuti-Võlurid
Triinu
Grossmann, Jaana Kõvatu,
Egle Kõva
Tulemused:
LEGO WeDo „EV100
Eesti loodus“
Lasteaia arvestuses I koht
Keron Männiste, Ats Ots
(Võru Sõlekese lasteaed)
1.−3. klassi arvestuses I
kohtJuhan Sarik, Endla

Rõuge Maarja koguduse teated
Ülestõusmisaja 2. pühapäeval, 8. aprillil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 3. pühapäeval, 15. aprillil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 4. pühapäeval, 22. aprillil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 5. pühapäeval, 29. aprillil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 6. pühapäeval, 6. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Piibliring neljapäeval, 19. aprillil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Vestlusõhtu neljapäeval, 26. aprillil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda kantseleis T ja P kell 10.00−14.00 või
ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele (SEB EE 501010402007421005. Selgitusse
märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse).

Rõuge kogudus on avatud ettepanekutele, mis
aitavad leerimaja uuele elule!
Kristuse ülestõusmispüha esimeseks vaateks on
avatud ja tühi haud, milles
oli Jeesuse ihu. Jüngrid, kes
peitsid end majas, avasid
uksed ja läksid rõõmsal
meelel kuulutama Jumala
halastuse põhjatusest, kui
olid surnuist üles tõusnud
Kristust
endi
keskel
kohanud. Jumal ootab
avasüli enda juurde, kuid
keda? Kes on Tema armu
ja halastuse vääriline?
Inimlikult me mõistame
kergel käel kohut ligimese
üle, teades enda meelest

täpselt, kes on hea, kes on
ülekohtune, kes vääriline ja
kes mitte.
Nii nagu Jumal avas
ennast inimesele Jeesuse
läbi, on kirik avatud
kõigile. Seepärast on ka
Rõuge kogudus nõuks
võtnud
läbirääkimiste
pidamise
leerimaja
võimalikult laiapõhjaliseks
kasutamiseks.
Rõuge
rahval on ajas kaugele
ulatuv
kogemus
kogudusehoonete rahva
teenimisse
andmises.
Seepärast
on
üksnes

kohane, et seesama teenitud
rahvas ka oma panusega ja
pealehakkamisega
need
hooned uuele elule ja
teenimise ametisse aitab.
Olgu seda siis muusikalise
kollektiivi, militaarüksuse
või motoklubi kaasalöömisel. Jumal kutsub ju
kõiki ja äratab elule sageli
ootamatu läbi.
Mait Mölder
Rõuge koguduse
õpetaja

Sarik (Haanja Kool).
LEGO sumo
1.−3. klassi arvestuses I koht
Maru Nagel (Johannese
Kool ja Lasteaed Rosmal)
4.−6. klassi arvestuses I koht
Kaspar Kimmel, Nansen
Palo (Rõuge Põhikool)
7.−9. klassi arvestuses
I kohtDmitri Matetski
(Puiga Põhikool)
Robotimäng „Eestimaa“
Põhikoolide arvestuses I
koht Rogert Hollo, Karl
Jakop Pintmann (Võru
Kreutzwaldi Kool)

Varstu lasteaed Sipelgas
märtsikuus
Varstu kooli lasteaiapere
märtsikuu oli täis toredaid
ettevõtmisi.
Kohe
kuu
esimesel reedel tähistasime
oma lasteaia 50. juubelit
koos endiste ja praeguste
töötajatega, kes meie pidu
oluliseks pidasid, mängisime
ja trallisime koos Kloun
Ummiga
ja
tundisime
üksteisest rõõmu.
Kuu teine nädal oli
pühendatud
tüdrukutele.
Külas käis maniküürija, kes
tüdrukute küüned ilusaks
tegi ja rääkis käte eest
hoolitsemise
tähtsusest.
Poisid tegid tüdrukutele
maitsva küpsisetordi, viidi
läbi tüdrukute spordipäev
ja nädal lõpetati uhke
esinemisega.
Teatrinädal viis meid
Tartusse, Vanemuise teatrisse
Kollase Kassi teatritundi.
Vastused
leiti
kõigile
tähtsatele teatriga seotud
küsimustele. Lapsed said

suurel laval laulda ja lava taha
piiluda.
Alates märtsi viimasest
nädalast alustas lasteaias
Sipelgate
NutiLabor.
NutiLaborite
eesmärk
on
suurendada
IT-alast
teadlikkust
ning
tõsta
infotehnoloogiat
õppima
asuvate
noorte
arvu.
2012.
aastal
algatatud
NutiLaborite
projekti
eesmärgiks on arendada
infotehnoloogiaalast
huvitegevust Eestis.
Rõuges toimunud Võrmaa
robootikapäeval
osalesid
sel aastal ka Varstu lasteaia
lapsed, Melani ja Marten.
Lasteaia tegemised on
kajastatud lasteaia kodulehel
https://sites.google.com/
view/sipelgalasteaed
Jaana Kõvatu
Varstu kooli lasteaia
„Sipelgas“ õppejuht

Rõuge kooli vilistlaste
kokkutulek
Head Rõuge kooli vilistlased,
olete oodatud kooli kokkutulekule, mis toimub
laupäeval, 9. juunil 2018.
Ajakava:
14.00 algab registreerimine
15.00 kontsert-aktus Rõuge Maarja kirikus
16.00 lendude pildistamine
hiline koolilõuna sööklas
avatud klassiruumid ja näitused ning filmitoad
19.00 pidu ansambliga spordisaalis
Avatud puhvet
Osavõtumaks 15 eurot tasuda Rõuge Vallavalitsuse arvele kas SEB
EE231010402006965009 või Swed pank EE902200221068425529
(selgitusse märkida kooli kokkutulek ja osaleja nimi).

Info: kool@rouge.edu.ee, 785 9315 (õpetajate tuba), 785 9344
(sekretär ja raamatukogu), 510 4900 (direktor Toomas Raju).
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Teade Rõuge piirkonna eakatele

Teated Misso rahvamajalt

Rõuge piirkonna eakate aprillikuine kokku-saamine toimub sel kuul
erandlikult nädal tavapärasest varem − neljapäeval, 19. aprillil algusega kell
11.00 Rõuge Noortekeskuses.

Kolmapäeval, 11. aprillil kell 19.30 esitab Rõuge rahvamaja näitering E. Aule
komöödiat “Astuge edasi!”
Pühapäeval, 22. aprillil kell 11.00 toimub Misso 15. mälumängu hooaja
lõpetamine.
Esmaspäeval, 23. aprillil kell 19.30 astub lavale Vana-Koiola rahvamaja
näitering etendusega “Vigased peigmehed”.
Reedel, 27. aprillil kell 20.00 KEVADPIDU. Tantsuks mängib Kalmer Järv,
esinevad rahvamaja kollektiivid.
Rohkem infot: 5343 0389 (Edda-Karin Luht, Misso rahvamaja juhataja).

Pilet 10€
Soodushinnaga 7-eurosed piletid müügil
Mõniste Rahvamajas kuni 12. aprillini
Õpilased, üliõpilased ja pensionärid 7 €
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Reedel, 13. aprillil algusega kell 17.00 Varstu kultuurikeskuses
Playback show.
Õhtul DISKO.
Tasuta!

Tule kauplema Varstu kevadlaadale!
Varstu kevadlaat toimub sel aastal
laupäeval, 12. mail algusega kell 9.00.
Ootame laadale erinevaid kauplejaid (istikud/
taimed, käsitöö, tööstuskaubad, toidukaubad,
kosmeetika) ja toitlustajaid.
Elektrit vajavatel müüjatel palutakse kaasa võtta
oma generaator.
Kohamaks on 10 eurot.
Info telefonidel
789 3366, 5855 3906, 506 1286
(helistada tööpäevadel kuni kella 16-ni).

“Seltsimees laps”. Tavapilet 4€, sooduspilet 3€.
Laupäeval, 14. aprillil naljakuu tantsuõhtu.
Laval ansambel IRENA ja Ivar Hansen,
õhtut juhib Margus Abel.

Reedel, 27. aprillil kell 19.00
annavad Rõuge rahvamajas kontserdi Mari Kalkun ja Riho
Sibul.
Pääse 7 eurot.

Pilet 5 eurot.

Tulge kuulama!

Infolehe koostas ja toimetas MTÜ Revolutsioon.
Materjalid järgmistesse lehtedesse on jooksvalt
oodatud aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

Rõuge Vallavalitsus
Tel +372 785 9312
www.rauge.ee

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

