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Nursipalu harjutusvälja rollist riigikaitses

Foto: wikipedia.org
Kaitseväe
Nursipalu
harjutusväli pindalaga 3134
ha asutati Vabariigi Valitsuse
korraldusega üheksa aastat
tagasi − 14. veebruaril 2008.
aastal. Veel enne harjutusvälja
asutamist andis valitsus 2001.
aastal alalise loa riigikaitselise
väljaõppe läbiviimiseks 3100
ha suurusel alal Kaitseväe
Lahingukooli
toonase
Nursipalu
harjutusalaga
piirnevas riigimetsas Rõuge
ja Võru (endise Sõmerpalu)
valla territooriumil, tänasel
harjutusvälja alal.
Kaitsmaks
Eesti
riigi
iseseisvust ja olemaks võrdväärseks partneriks liitlastele,
on meie ülesanne olla
valmis sõjaliseks kaitseks.
See tähendab muu hulgas
ajateenijate, tegevväelaste ja
vabatahtlike
kaitseliitlaste
sõjalist väljaõpet. Selleks,
et
harjutada
erinevate
üksuste koostööd ning tõsta
väljaõppe kvaliteeti, vajame
sobivaid harjutusväljasid, mis
võimaldavad
kontrollitult
ja
ohutult
korraldada
riigikaitselist väljaõpet. Kui
kaitsevägi ei saa kaitsetegevust
harjutada, pole võimalik
luua toimivat riigikaitset. Kui
sõdur ei oska tulistada, relva
käsitseda,
soomustehnikat
vallata
ning
tal
pole
sõdurioskusi, siis pole ta
sõdur. Siis pole erilist mõtet ka
tehnika hankimisel, väeosade
rajamisel ega laskemoona
ostmisel. Harjutusväljad on
riigikaitse üks põhivajadusi.
Seejuures ei ole sugugi
vähetähtis, et üksused saaksid
harjutada oludes, mis on
iseloomulikud
just
Eesti
maastikule, st harjutamist
nii metsasel kui ka lagedatel
aladel, manööverharjutusi nii
hästi kui ka raskesti läbitavatel
maastikel, laskeoskust ja
-praktikat nii valgel kui ka
pimedal ajal jne. Just Eestile

iseloomulikul
maastikul
ja siinsetes oludes saavad
kaitsevägi, kaitseliit ja meie
liitlasüksused harjutada Eesti
Vabariigi kaitsmist kõige
paremini.
Eestis on seitse harjutusvälja, millest kolm asuvad
Põhja-Eestis
(kaitseväe
keskpolügoon, Soodla ja
Männiku), üks Kirde-Eestis
(Sirgala), üks Loode-Eestis
(Klooga), üks Edela-Eestis
(Kikepera) ja üks Lõuna-Eestis
(Nursipalu). Harjutusväljad
on erinevate suuruste ja
väljaõppevõimalustega.
Nursipalu
harjutusväli
on eelkõige kaitseväe 2.
jalaväebrigaadi ning LõunaEesti kaitseliidu malevate
− Tartu, Põlva, Võru ja
Valga
kaitseliitlaste
−
väljaõppekohaks. Võimaluste
ja vajaduste piires toimuvad
siin ka koostööharjutused
Eestis
viibivate
liitlaste
üksustega.
Harjutusväljal
viiakse peamiselt läbi õppuseid,
millega
kaasnevad
ohualad ja mida ei ole
väljaõppe
vajadusi
ning
ohutustehnikat
arvestades
võimalik
korraldada
nt
eraldiseisvates
Kaitseliidu
lasketiirudes.
2007.
aastal
kinnitas
kaitseminister
Nursipalu
harjutusvälja esimese arendusprogrammi. Selles määrati
eesmärgid ja tegevused, mis
on vajalikud riigikaitselise
väljaõppe
korraldamiseks.
Arendusprogrammile koostati
keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Hindamise tulemusi arvesse võttes muudeti
arendusprogrammi selliselt,
et keskkonnale avaldataks
võimalikult vähe mõju, kuid
säiliks harjutusvälja mõte ja
funktsioon tagada vajalikud
tingimused sõjalise kaitse
ettevalmistamiseks. Tänaseks
enam kui kümme aastat tagasi
valminud
keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruandele on aastate jooksul
järgnenud mitmeid erinevaid
keskkonnaalaseid
uuringuid ja ekspertiise ning
rakendunud on nt igaaastane metsiste seire. Lisaks
on lõpusirgel harjutusvälja
teede ja väljaõppeehitiste
ehitusprojekti keskkonnamõju
hindamise aruande koostamine,
mille
tulemusi
arvestades toimub harjutusvälja väljaehitamine. Töös on
harjutusvälja teedevõrgustiku
rajamine.

Aita valida Rõuge valla ajalehe nimi!
Talve lõpul koguti meie elanike ideid, mis võiks saada meie
valla ajalehe nimeks. Aitäh kõigile, kes oma mõtteid esitasid!
Kokku laekus 28 erinevat ettepanekut, mille hulgast volikogu
arengukomisjon valis välja viis: Rõuge Sõnumid, Rõuge
Rõkked, Mägede Hääl, Rõuge valla ajaleht ning Torniööbik.
Nüüd on aeg anda märku, milline neist viiest võiks saada
meie valla ajalehe nimeks – avaldage oma arvamust, valides
viie nime hulgast oma lemmik internetis aadressil www.
rauge.ee/lehenimi.
* Lisaks iga kahe nädala tagant ilmuvale infolehele,
mida praegugi käes hoiate, on vallavalitsusel kavas hakata
välja andma ka suuremat ajalehte, mis sisaldab pikemaid ja
enam süvitsi minevaid, nö „ajatumaid“ kirjutisi meie vallast,
siinsetest inimestest, traditsioonidest ja sündmustest.
Vastamiseks on aega 14. maini!

Võime
sageli
lugeda
ja
kuulda
püüdlustest
vastandada
riigikaitset
looduskaitsega.
Tegelikult
on asi hoopis vastupidi.
Nursipalu
on
esimene
harjutusväli Eestis, mille
territooriumile moodustatakse
looduskaitseala – Keretü
looduskaitseala. Ehk siis
vaatamata sellele või ehk
just tänu sellele, et piirkonnas on aastakümneid
toimunud militaartegevus, sh
laskeharjutused,
maastikul
liikumised, lõhkamised jne,
on seal aja jooksul kujunenud
ja säilinud kooslused ning
sobivad elupaigad mitmetele
kaitse all olevatele liikidele,
näiteks metsisele, kanakullile,
merikotkale
ja
kaunile
kuldkingale. Valdaval enamikul harjutusväljast säilib
mets. Raied tehakse peamiselt
aladel, kus see on vajalik teede
ehitamiseks või laskeväljaõppe
korraldamiseks.

Kokkuvõtteks: Nursipalu
harjutusväljal on määrav
tähtsus Eesti riigi kaitse
korraldamisel.
Lõuna-Eesti
üksustele, nii kaitseväe kui
ka kaitseliidu omadele, on
Nursipalu harjutusväli esmane
ja peamine väljaõppekoht,
mille abil täita riigi poolt
pandud ülesannet tagada
valmisolek riigi kaitsmiseks
sõjalise tegevusega. Harjutusvälja tulevikku silmas
pidades
on
võrdselt
olulisel kohal hea koostöö
kohalike omavalitsustega ja
kogukondade toetus väljaõppe
korraldamisele. Keegi meist
ei vaidlusta ju riigi kaitsmise
olulisust, kohustust, mis on
raiutud Eesti põhiseadusesse ja
kallis igale kodanikule. Usun,
et oleme selles osas pärast
pikka paigalseisu leidnud õige
suuna ja siit on ainult ühiselt
edasi minna.
Jüri Luik
kaitseminister

Nursipalu harjutusvälja roll Rõuge
vallas
Üle kümne aasta on
Nursipalu harjutusvälja teema
kütnud kirgi ning otsitud on
erinevaid võimalusi lahenduste
leidmiseks muret tekitavatele
küsimustele, kuid lõpliku,
kõiki rahuldava tulemuseni
on jäänud veel mõni samm.
On selge, et Kaitsevägi
on
arvestatav
tööandja
Võru maakonnas ning on
arusaadav, et ajateenijatel,
tegevväelastel ja kaitseliitlastel
on tarvis harjutada oskusi,
mida loodetavasti kunagi
vaja ei lähe. Samuti on selge,
et Nursipalu harjutusvälja
ümbruses
ja
kaugemalgi
elavad inimesed, kellele läheb
korda iseseisev Eesti Vabariik
koos kaitsevõime ja tsiviileluks
vajalike hüvedega. Kindlasti
ei saa vähem oluliseks pidada
Rõuge valla seniseid pingutusi
Nursipalu
harjutusväljaku
arendamise, looduskaitseliste
aspektide ja elanike arvamuse
vahel tasakaalu leidmisel.
Elanike suurim hirm
Nursipalu
harjutusvälja
kasutamisel on müra ja selle
muutumine häirivaks, samuti
harjutusväljaku
kasutusgraafikust kinni pidamine.
Müra on väga subjektiivne
häirimise allikas ja selle
tajumise nö valulävi on igal
inimesel erinev. See on nagu
naabri muru pügamine just
siis, kui ise sooviks kõige
enam
pühenduda
heale
seltskonnale tagaaias või

päikeseloojangule koos kalli
inimesega. Lahendusena on
välja pakutud müra mõõtmist
kokkulepitud
lävendilt
ja harjutusvälja kasutusgraafikust
kinnipidamist
(kooskõlastamist
kohaliku
omavalitsuse, Rõuge Vallavalitsusega).
2017. aasta detsembris
otsisime kontakti Kaitseministeeriumiga, et selgitada
välja
nende
täpsemad
kavatsused
Nursipalu
harjutusväljaga. Sellest põgusast vestlusest kasvas välja
kokkulepe kohtumiseks ja
üksteise ärakuulamiseks.
Saab
kinnitada,
et
kohtumised
Kaitseministeeriumi esindajatega on
toimunud märtsis ja viimati
10. aprillil, kui arutasime
müra seiramise temaatikat,
Kaitseministeeriumi võimalusi
koostööks Rõuge vallaga
ja info vahetust. Usume, et
ühised kohtumised viivad
resultaadini, kus kokkulepped
kehtivad,
koostöö
on
pikaajaline ja tulemused
sobivad nii Rõuge valla
elanikele, Kaitseväele kui ka
kaitstavatele loodusväärtustele.
Aigar Kalk
Rõuge vallavolikogu
esimees
Mailis Koger
Rõuge vallavanem

Võimalus taotleda toetust puudega
isiku kodu kohandamiseks

10. aprillil toimus Rõuge valla ja Kaitseministeeriumi
esindajate kohtumine. Räägiti Nursipalu harjutusväljaku
müraseirest ja erinevatest koostööprojektidest ning jagati
muud asjakohast infot. Arutelu oli sisukas ning järgmine
koostöökohtumine on planeeritud juunikuusse.

Vigade parandus
Eelmise infolehega kaasas olnud Rõuge vallavalitsuse ja
allasutuste kontaktandmete tabelisse olid sattunud mõned
vajakajäämised:
• Haanja raamatukogu õige e-posti aadress on
riina@haanja.ee
Tabelist olid puudu järgmised andmed:
• Rõuge Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Tiit Melts – telefon 785 7340, 5377 5659, e-post
sotsiaaljuhataja@rauge.ee
• Mõniste rahvamaja, juhataja Marilin Kiisk telefon 789 0667,
5332 7560, e-post rahvamaja@moniste.ee
Parandatud kontaktide tabeli leiab internetist aadressilt:
http://f.rauge.ee/kontaktid.pdf.

Rõuge Vallavalitsusel on
võimalik taotleda Euroopa
Regionaalarengu Fondi toetust
puudega
isikute
kodude
kohandamiseks
vastavalt
nende erivajadusele. Toetust
on võimalik saada näiteks
järgmiste kohanduste jaoks
(loetelu ei ole ammendav):
• liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma
saamine, treppidest üles ja alla
liikumine, ustest ja väravatest
sisse ja välja liikumine)
parandamiseks,
sealhulgas
eluruumi sissepääsu, hoone
välisukse ja eluruumi vahelise
käigutee, hoone ja selle
territooriumile sissepääsu või
piirde kohandamist;
• hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud)
parandamiseks;
• köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja
joomine) parandamiseks.
Näiteid ruumide kohandamistest, mille kohta on
võimalik toetust saada:
• platvormtõstuki, laetõstuki,
ukse
automaatika,
uksekünnise, lävepakuta ukseava,
inva-WC-poti,
käsipuude
paigaldus;
• kaldtee rajamine;
• hoone välisukse ava, korteri
välisukse ava, siseukse ava

kohandus;
• tualettruumi, pesemisruumi ning köögi kohandus
vastavale erivajadusele.
Rõuge Vallavalitsusel on
võimalik taotleda toetust
kokku kuueteistkümne meie
valla puudega inimese kodu
kohandamiseks. Selleks, et
saaksime esitada taotluse
toetuse saamiseks, tuleb meil
koguda andmed ja hinnata,
kui palju on Rõuge vallas
puudega isikuid, kelle kodud
vajaksid kohandamist ja kes
vastavad toetuse saamiseks
esitatud tingimustele.
Kui teil, teie lähedasel,
naabril või muul tuttaval
Rõuge valla elanikul oleks
tarvis
kodu
kohandada
vastavalt seal elava puudega
isiku
erivajadusele,
siis
palutakse sellest teada anda
oma piirkonna sotsiaaltöö
spetsialistile kuni 15. maini
2018. Lisainformatsiooni saab
sotsiaalosakonna
juhatajalt
Tiit Meltsilt (785 7340, 5377
5659 või sotsiaaljuhataja@
rauge.ee).
Tiit Melts
Rõuge Vallavalitsuse
sotsiaalosakonna juhataja
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Missos toimus 21. korda
Võrumaa vokaalansamblite päev
Misso
kandis
on
ansamblilaul kõlanud juba 65
aastat. 2018. aastal tähistamegi
seda
tähtpäeva
mitme
sündmusega.
Pühapäeval, 8. aprillil
toimus
21.
Võrumaa
vokaalansamblite päev, märkimaks pikaajalist ansamblilaulu
traditsiooni
Missos.
Laulupäevale tõi värvi Rõuge
Unistuste
kitarriorkester
väikese kontserdiga, juhendajaks Indrek Hunt.
Kagu-Eesti vokaalansamblite päev toimub sel aastal
hoopis sügisel, oktoobris,
Valgamaal
Tõrvas.
Meie
laulupäevale tõi Valgamaalt
tervitusi loominguline kollektiiv Otepäält MALK − Me
Armastame Laulda Koos,
juhendajaks Lembi Oja.
Lauljate rivisid olid ka
haigusepisikud kimbutanud
ja kolm ansamblit ei saanudki
kahjuks
tulla.
Sellegi
poolest jõudis kohale suur
hulk nauditavat kuulamist
pakkunud
kollektiive.
Kõigepealt eakate ansamblid:
Meribel (Meremäelt, juhendaja
Eleonora Aida), Meremäe
duett
Mahe
(juhendaja
Valdur Helm), Võru valla
Vannamuudu (juhendaja Helgi
Noormets ja Sale Vare), Misso

Meelespea (juhendaja EddaKarin Luht). Naisansamblitest
laulsid Metsalilled (Ruusmäelt,
juhendaja Aime Oppar), Helise
(Antsla
Kultuurikeskusest,
juhendaja Eda Hirson) ning
ja ALEAA (Missost, juhendaja
Ain Tarro). Vägev meeste laul
kõlas Hauka vägevate (Antsla
Kultuurikeskus,
juhendaja
Eda Hirson) ja Viitina meeste
(juhendaja Ive Ruusamäe)
esituses.
Segaansamblitest
kuulsime
Urvaste
segaansamblit Kristina Saare
juhendamisel ja veel kord
astus
üles
loominguline
kollektiiv MALK, kutsudes
kõiki Valgamaale.
Päeva lõpetasime traditsiooniliselt Võromaa lauluga,
mida laulis kaasa kogu saal.
Sel aastal valis ka publik oma
lemmikansambli ja valituks
osutusid ülekaalukalt Viitina
mehed.
Aitäh kõigile lauljatele
ja juhendajatele, tänu teile
kestab ansamblilaul! Mõnusat
laulmist ja kauneid viise!
Kohtumiseni järgmisel, 2019.
aastal!
Edda-Karin Luht
ansamblite päeva korraldaja

Teeme ära talgupäev toimub sel aastal 5. mail
Juba alates 15. märtsist on võimalik registreerida oma kogukonna talguid selleaastasele
talgupäevale. Talgute veebilehel talgud.teemeara.ee on praeguseks kirjas juba üle kümne talguidee
ka meie vallas, julgustame kõiki külasid ja kogukondi, kes seda juba teinud ei ole, end samuti kirja
panema.
Talgu-uudistega saab end jooksvalt kursis hoida internetis aadressil www.teemeara.ee/uudised.
Mauri
Põliskodude
küla kasvuhoone ehitamise
talgud. Plaanis on ehitada
Mauri põliskodude külla
vundamendiga kasvuhoone.
Talgute
käigus
saab
õppida pinnasega täidetud
suhkrukottidega
ehitust.
Talgud toimuvad 5. mail ja
12. mail algusega kell 11.00.
Lisainfo Mauri Põliskodude
küla Facebooki lehel ja telefonil
5366 6335 (Paul Nurme).

Nursi küla heakorratalgud
toimuvad
pühapäeval,
29. aprillil algusega kell
12.00. Kogunemine Nursi
külakeskuse juures. Kaasa
palutakse võtta töökindad,
saag, rehad jm. Pärast
talgupäeva
lõppu
väike
kehakosutus. Lisainfo talgute
kohta külavanemalt (5383
7589 − Angelika Alström) või
noorsootöötajalt (5328 5031 −
Sälly).

Rõuge pargi heakorratalgud toimuvad kolmapäeval,
2. mail algusega kell 15.00.
Kogunemine Rõuge Avatud
Noortekeskuse juures (Nursi
mnt 5). Kaasa palutakse võtta
töökindad, rehad lehtede
riisumiseks. Pärast talgupäeva
lõppu väike kehakinnitus
noortekeskuses.
Lisainfo
Rõuge Avatud Noortekeskusest
või noortekeskuse telefonilt
5340 3309.

100 minutit armsat olemist
Neljapäeval, 29. märtsil
toimus Ruusmäe rahvamajas
XIV laste laulupäev, kus saime
kuulata 28 vahva laululapse
esinemist.
Loomulikult valis žürii
tublide
seast
säravamad
lauljad.
Lasteaia vanuserühmast
pälvisid tunnustust Endla
Sarik (juhendaja Anne Heier)
ja Evo Heinrich Koobakene
(juhendaja
Merle
Pärle,
klaveril Eva-Lotta Vunder),
eriauhind anti Luise Maria
Perendile (juhendaja Kersti
Kamberg) ning Marta ja
Ingrid Salumetsale (juhendaja
Kerli Perend).
1.−3.
klassi
vanuserühmast tunnistati tublimateks Aaron Elm (juhendaja
Kersti Kamberg) ja AngelaKristina Siimann (juhendaja

Aime Oppar). Eriauhinna
pälvis Andrika-Anete Sok.
4.−6. klassi vanuserühmas
said tunnustatud Ketli Saks
(juhendaja Edith Saks) ja
Adeele Valb (juhendaja Elise
Võsu).
7.−9.
klassi
vanuserühmast kiitis žürii Miia
Heleene Utsali (juhendaja
Kersti Kamberg) esinemist
ning eriauhinnaga tunnustati
Merli Mari Utsalit (juhendaja
Kersti Kamberg).
Rogosi mõisa superstaari
tiitli
pälvis
nooremast
vanuserühast Aksel Ruus
lauluga „Kuuse otsast kukkus
käbi“ (juhendaja Anne Heier)
ja vanemast vanuserühmast
Kleer Vodi lauluga „Luiged“
(juhendaja
Merle
Pärle,
klaveril Eva-Lotta Vunder).
Suur, suur tänu laululastele

ja juhendajatele! Eriline tänu
Päärn Opparile laulupäeva
helindamise abi eest ja žüriile
koosseisus Monika Toom
(Varstu
Kultuurikeskuse
juhataja),
Marilin
Kiisk
(Mõniste
rahvamaja
juhataja), Riina Kööts (Rõuge
kultuurijuht) ja Edda-Karin
Luht
(Misso
rahvamaja
juhataja). Aitäh Fabiole ja
õpetaja Triinu Grossmannile
ilusate fotode eest, aitäh
publikule ja torditegijale
Annely Otsale! Ruusmäe
lasteaia pere, aitäh teile ilusate
kaunistuste ja lillede eest!
Laulupäeva
toetasid
Kultuurkapitali
Võrumaa
ekspertgrupp ja Rõuge vald.
Sirje Pärnapuu
laulupäeva korraldaja

Külastusmäng „Unustatud mõisad“ Rogosi mõisas

Ansambel Viitina mehed

Oodatakse kandidaate Võrumaa
aasta ema tunnustamiseks!
Läheneva
emadepäeva
eel
kutsub
Võrumaa
Arenduskeskus
esitama
kandidaate Võrumaa aasta ema
aunimetusele. Varem Võru
maavalitsuse poolt välja antud
aasta ema aunimetuse välja
andmist jätkab sellest aastast
SA Võrumaa Arenduskeskus.
Aasta ema tiitlit on
Võrumaal välja antud alates
2002. aastast. Eelmisel aastal
pälvis selle tunnustuse Antsla
vallas elav kahe tütre ema
Janyka Vellak.
Tänavuse Võrumaa aasta
ema kuulutab arenduskeskuse
juhatuse liige Tiit Toots välja
emadepäeval, 13. mail Võru
Kandles toimuval emadepäeva
kontserdil.
Aasta ema kandidaate
võivad esitada kõik, nii
pereliikmed ja tuttavad kui
kohalikud
omavalitsused,
asutused ning organisatsioonid.
Võrumaa
aasta
ema
kandidaadiks võib üles seada
Võrumaal elava ema, kelle
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perekonnas kasvab või on üles
kasvanud vähemalt kaks tublit
last, kes väärtustab perekonda,
on pühendunud oma ametile
ning on heaks eeskujuks ka
ühiskonnas.
Digitaalselt allkirjastatud
taotlused on oodatud Võrumaa
Arenduskeskuse
e-posti
aadressile
arenduskeskus@
vorumaa.ee.
Paberkandjal
taotlused
palume
saata
märksõnaga „Aasta ema“
Võrumaa
Arenduskeskuse
postiaadressil Jüri 12, 65620
Võru. Taotlusi oodatakse
hiljemalt 30. aprilliks 2018.
Võrumaa
aasta
ema
aunimetuse andmise statuut
ja taotluse vorm on leitav
Võrumaa
Arenduskeskuse
kodulehel internetisaadressil
vorumaa.ee
−>
Haridus/
kultuur −> Aasta ema
Lisainfo: Aigi Pall, SA
Võrumaa
Arenduskeskuse
kultuurispetsialist (5912 9200,
aigi.pall@vorumaa.ee).

Juubeliaasta Varstus
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 on Varstu puhtus tähtis. Meie juba kasutame oma
vaba aega ja iga päiksepaistelist ilma koristamiseks-riisumiseks.
Kogu selle suure töö käigus peaks korda saama kooli, lasteaia,
teenuskeskuse ja kultuurimaja territoorium ning kaupluse esine
plats, kus toimub Varstu kevadlaat. Tule kampa, hea lapsevanem,
hea naaber ja sõber!

Unustatud
mõisate
külastusmäng
on
traditsioonide
ja
kestva
formaadiga toiminud juba
alates aastast 2004, erinevatel
aastatel on osalevate mõisate
arv varieeruv (kõige enam on
selles osalenud 36 mõisat).
Külastusprogrammiga soovitakse tõsta rahvaharitust,
tutvustada
väärtuslikku
kultuuripärandit
ning
mõisate kui ka koolide
tänapäevaseid
tegemisi.
Lisaks leida mõisakoolidele
uusi võimalusi atraktiivse
õpikeskkonna loomiseks ning
kasvatada
maapiirkondade
konkurentsivõimet.
Rogosi
mõis
osaleb
külastusmängu
„Unustatud
mõisad“ programmis neljateistkümnendat aastat. Läbi
aastate on nende päevade
jooksul ainulaadset kastelltüüpi
mõisakompleksi külastanud
ligikaudu 10 000 külalist,
on pakutud mitmekülgset

kultuuriprogrammi
ning
giidiga ringkäike mõisas.
Käesoleva aasta suvel
on Rogosi mõis külalistele
avatud neljal päeval: 21. ja 22.
juulil ning 4. ja 18. augustil.
Igal täistunnil ootab mõisa
giid ringkäigule, avatud on
mõisa kohvik ja näitused ning
toimuvad erinevad kontserdid
ja
teatrietendused.
Mõis
on külastajatele avatud kell
10.00−18.40.
Esimene mõisapäev (21.
juuli) on sel aastal noorte
päralt, toimub III Rogosi
raudruunade ehk BMW-de
päev, Ruusmäe noortekoja/
sepikoja avamine ja pidu.
Teisel mõisapäeval on
külas huumorist pakatav
rändteater
Vaba
Vanker
etendusega „Eestlaste muistne
lugu“.
Unustatud
mõisate
programm
lõpeb
18.
augustil Männiste perebändi
kontserdiga.

Tulge Rogosi mõisasse
aardejahile!
2018. aasta kevadel aitavad Eestimaa mõisakoolid
korraldada kevad-suviseid väljasõite õpilastele ja õpetajatele.
Mõisakoolid on valmistanud ette programmilise vastuvõtu
ning programmid on koostatud vastavalt iga mõisakooli
eripärale ja võimalustele, kestusega vähemalt kaks tundi. Lisaks
pakutakse erinevaid tegevusi ja võimalusi lähipiirkonnas kuni
kahepäevase aktiivse ajaveetmiseni. Rohkem infot veebis
aadressil www.moisakoolid.ee.
Rogosi mõisasse oodatakse I kooliastme õpilasi aardejahile.
2,5-tunnine programm pakub mõisakooli ja mõisapargi tundi
ning aardejahti. Tulge aardejahile!
Kontaktisik Sirje Pärnapuu (sirjeparnapuu@gmail.com,
516 5728).

Esimesed
kirjalikud
andmed
Rogosi
mõisa
kohta pärinevad 16. sajandi
lõpust. 1603. aastal sai
mõisa omanikuks Stanislaus
Rogosinsky, kelle järgi mõis
ka nime saanud. 1939.
aastal nimetati koht ümber
Ruusmäeks, selle nimega
tuntaksegi küla kaasajal.
Ruusmäe
elu
keerleb
mõisakompleksi ümber: siin
õpivad paikkonna lapsed
(1.−3.
klass),
töötavad
lasteaed, raamatukogu ja
rahvamaja ning avatud on
muuseumitoad, külalistemaja
ja köök.
Rogosi kastellmõis kindlustab: rahulik, maalähedane
elu
mõisasüdames
kesk
kaunist loodust.
Sirje Pärnapuu
mõisapäevade korraldaja

Haanja raamatukogu on 7.−11. mail
suletud, kuna toimub
teavikute fondi inventuur.

Folgilahvka
kutsub!
4.−5. mail toimub Eesti
rahvamuusikatö ötluste
festivali Mooste Elohelü
eelsündmus ehk mööda
Lõuna-Eestit
vurab
FOLGILAHVKA!
See tähendab, et 24 tunni
jooksul kõlab katkematu
muusika, peatume erinevates
kohtades, kus meiega liituvad
kohalikud muusikud. Mõned
kohas on pikem peatus,
mõnes lühem. Kui bussis
on ruumi, saavad muusikud
mõne peatuse kaasa sõita.
Kogu maraton on jälgitav
internetis
Postimehe
portaalis.
Kõik on teretulnud
kuulama ja muusikutele
kaasa elama!
Rohkem infot: kadriglaube@
gmail.com, 511 7348 (Kadri
Laube).

Folgilahvka ajakava:
12.00
14.00
14.45
15.20
parkla
16.30
17.00
Selts
17.30
18.15
19.15
20.30
21.00
21.45
23.00
00.00
00.45
01.30
02.30
05.00
05.30
06.30
07.15
08.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00

Tartu Raekoja plats
Nõo Muusikakool
Rõngu keskus
Otepää Konsumi
Kanepi kirikuplats
Urvaste Külade
Antsla keskus
Kaika koolimaja
Lüllemäe
kultuurimaja
Hargla
Maakultuurimaja
Mõniste Kool
Vastse-Roosa −
Metsavenna talu
Krabi Kõrts
Rõuge – Eesti Ema
kuju
Haki bussipeatus
Ruusmäe − Rogosi
Mõis
Kärinä – Nopri
Talumeierei
Meremäe
bussipeatus
Obinitsa – Seto
ateljee-galerii
Orava bussipeatus
Treski bussipeatus
Värska
Kultuurikeskus
Mikitamäe
bussipeatus
Räpina keskus –
vallamaja ees
Mehikoorma
bussipeatus
Rasina bussipeatus
Mooste Folgikoda

Märka ja tunnusta noort!
Neljapäeval, 31. mail toimub Rõuge Avatud Noortekeskuses
Rõuge valla noorte tunnustusüritus.
Kes on see noor, keda võiks seekord tunnustada, ning mille
eest? Kas oled märganud noort, kes on oma kodukülas eriti
hoolas ja hakkaja või teinud mõne heateo, olnud asjalik toimetaja
külaelu tegemistes või abistanud naabrimemme? Kui sa tunned
ja tead, et on noori, keda märgata ja lisaks oma isiklikele
tänusõnadele ka noortekeskuse poolt tunnustada, siis anna
meile sellest teada! Ootame ettepanekuid naabritelt, asutustelt,
külavanematelt ja teistelt kogukonna liikmetelt.
Kirjuta või helista 15. maini Rõuge Avatud Noortekeskusesse
(raugeank@gmail.com, 5340 3309).
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Rõuge valla

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
eesmärk on ühiskondlikult

nõrgemal positsioonil olevate
noorte
võimalikult
kiire
tööleaitamine. Noortekeskuste
Noorte Tugila programmi
tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja 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, kirjuta või
helista (raugeank@gmail.com,
5340 3309)!

Rõuge kunstmuruväljak on taas
avatud!
Rõuge kooli taga asuv kunstmuruga jalgpalliväljak on
hooajaks valmis ning ootab kõiki treenima!
1,5-tunnise treeningu ühekordne tasu on 30 eurot,
püsiklientidele 15 eurot. Treeningaegu saab broneerida telefonil
506 5450 (Jaak Pächter).

3

INFOLEHT

Lähiaja sündmused Haanjamaal
26. aprillil kell 18.00
		
		
6. mail kell 10−15
19. mail kell 18−23
		
20. mail kell 14
1. juunil kell 17.00
13. juunil
22. juunil
6. juulil		
15. juulil		

naisansambli Metsalilled ja
tantsurühma Rõõmu-Liined kontsert
Ruusmäe rahvamajas
Rogosi mõisa kevadlaat
Muuseumiöö „Öös on pidu“ Rogosi
mõisas
Luutsniku kogukonnapäev, külamaja
avamine, raamatukogu 100. aastapäeva
tähistamine
Lastekaitsepäeva kontsert Suurel
Munamäel
Tallinna Sotsiaalkeskuse ansamblite
kontsert Rogosi mõisas
Jaanituli Rogosi mõisa pargis
ansamblitega Kuldne Trio ja Mohiito
XXIV pärimustantsu festivali külaliste
kontsert Rogosi mõisas
Suure Munamäe vaatetorni sünnipäev

Politsei hoiatab potte ja panne
müüvate kelmide eest
Viimasel ajal on Võrumaale
ilmunud tõmmud kauplejad,
kes tülitavad inimesi ning
petavad neid pottide ja
pannide müügiga. Politseile
esitatud teadete põhjal ulatub
kahju sadadesse eurodesse.
Samal moel on erinevatel
aegadel üritatud müüa ka
saagisid, suveniirmünte ja
paljusid muid tooteid; inimeste
kodudesse on sisse trügitud,
esitledes end politsei- või muu
ametnikuna, pakutud töökohti
välismaale jne.
Sellistelt kauplejatelt ei

tasu midagi osta, sest praktika
näitab, et pakutav kaup
ei pruugi olla kvaliteetne
ning
kauplejate
eesmärk
on
lihtsalt
heausksetelt
inimestelt suuremat summat
raha välja petta. Vältige
kontakti
pealetükkivate
tänavakauplejatega, keelduge
otsustavalt
ning
andke
vahejuhtumist politseile teada.
Anti Paap
Võru politsei
piirkonnavanem

Nõuandeid ohutuks
lõkketegemiseks

Foto: Jaanus Mark

Aeg on valmistuda
pindalatoetuste taotlemiseks
PRIA tuletab põllumeestele
meelde, et alates 2018. aastast
saab pindalatoetusi taotleda
vaid elektrooniliselt e-PRIA
portaali kaudu. Taotlusvoor
algab 2. mail ja kestab
21.maini.
Pindalatoetuste
taotlemiseks on kliendid seni
pidanud liikuma kahe portaali
vahel – pindalatoetustega
seotud teenused asuvad vanas
e-PRIAs,
kliendiandmed
uues e-PRIAs. Alates 24.
aprillist saab aga kõikidele
e-PRIA teenustele ligi ühe
„värava“ kaudu, mis asub
PRIA kodulehel (e-PRIA
alamlehel). See viib teid esmalt
uude e-PRIAsse. Seal saate
üle vaadata oma andmed,
valides siniselt menüürealt
„Kliendi andmed“. Juhul kui
teete andmetes muudatusi, siis
need jõustuvad koheselt, kuid
vanasse e-PRIAsse jõuavad
uued andmed paari minuti
jooksul.
Pindalatoetuste
taotlemiseks saate uuest portaalist
liikuda otse vanasse e-PRIAsse,
valides siniselt menüürealt
„Vana e-PRIA“. Juhul kui teie
eest esitab taotluse esindaja,
on oluline, et vana e-PRIA
teenuste kasutamiseks on talle
antud kasutusõigused vanas

e-PRIAs. Kui kasutusõigused
on juba eelnevalt vanas
e-PRIAs antud (nt eelmisel
aastal või varem), siis neid
uuesti andma ei pea. Varem
antud
kasutusõigused
kehtivad ka pindalatoetuste
taotlusvooru ajal.
Varem välja kuulutatud
volituste uuesti andmist uues
e-PRIAs
pindala-toetuste
taotlejad praegu tegema ei
pea. Võimalusel võite volitused
siiski ettevalmistavalt anda nii
uues kui ka vanas e-PRIAs,
et hiljem, kui volituste
andmise
süsteem
kahe
portaali vahel ühendatakse,
ei peaks sellega tegelema.
Abi saab küsida ka registrite
osakonna infotelefonil 731
2311 ja PRIA maakondlikest
teenindusbüroodest (E−N kell
09.00−16.00)
Tuletame meelde, et e-PRIA
teenuste kasutamiseks on vaja
kehtivate sertifikaatidega IDkaarti koos PIN-koodidega või
Mobiil-IDd – palume aegsasti
kontrollida, et emb-kumb
vahend on toetust taotlema
asudes töökorras.
Info ja juhised 2018. aasta
pindala- ja keskkonnatoetuste
kohta
avaldame
PRIA
kodulehel.

Sõidame Vanemuisesse!
Rõuge rahvamajal on broneeritud pääsmed Vanemuisesse
operetile „Viini veri“. Etendus toimub 23. septembril 2018
algusega kell 16.00. Pileti hind on 27 eurot, sooduspilet 21.60.
Pileti hinnale lisandub umbes 5 eurot transpordikulu (oleneb
sõitjate arvust). Huvi korral palume helistada hiljemalt 4. mail
telefonile 506 1267 (Riina Kööts).
Ajatu ja universaalne „Viini veri“, mis koosneb Johann Strauss
II muusikast, teravmeelsusest, kergusest ja sentimentaalsusest,
lööb su vere kihama ja on mõeldud ka südamega kuulamiseks!

Nädalavahetusel on paljudel inimestel kindlasti
plaanis teha kodaias või maakodus koristustöid,
põletada oksi ja panna püsti esimene grill. Et mõnus
kevadine nädalavahetus ei lõppeks halvasti, tuleks
tähele panna ja jälgida mõningaid nõudeid.
Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku
omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla
lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida
lõkkes põletada tohib. Lõkkeaseme ümbrus tuleb
hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast
materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur
või sädemed seda ei süütaks. Näiteks võiks enne
tule tegemist lõkke ümbruse veega märjaks kasta.
Kindlasti tuleb lähedusse võtta kustutusvahendid.
Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega.
Tuleks jälgida ka tuule suunda, et sädemed ei
lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega
kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.
Lõkkekoha ohutus-vahemaad hoonetest ja
metsast sõltuvad eelkõige lõkke suurusest. Alla
ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema
vähemalt kümne meetri kaugusel hoonetest ja
metsast. Enam kui ühemeetrise läbimõõduga
lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel
hoonetest ja vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta! Oluline
on jälgida, et lõkkest ei saaks algust kulupõleng.
Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis
keelatud.
Kui lõke on siiski kontrolli alt väljunud, siis tuleb
kiiresti eemale minna ja helistada Häirekeskuse
telefonile 112.
Kindlasti tasuks külastada ka oma üksi elavaid
vanemaid sugulasi ja aidata neid kevadtöödel, hoida
silm peal lõkkel, parandada kaevukaas või tiigi
purre. Viimastel aastatel on just vanemad inimesed
oma kodus kõige sagedamini õnnetustesse sattunud.
Lauri Kool
Päästeameti kommunikatsiooninõunik

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.−15.07.2018 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
meiega
ühendust
e-posti
aadressil raugeank@gmail.com
või telefonil 5340 3309.

Võru politseimaja teeninduse
lahtiolekuajad
Esmaspäev
9.00−17.00
Teisipäev		
9.00−17.00
Kolmapäev
9.00−17.00
Neljapäev
9.00−17.00
Reede		
9.00−17.00
Iga kuu viimasel neljapäeval on Võru politseimaja
teenindus avatud kell 9.00–
12.00.
Rohkem infot: 612 3000,
info@politsei.ee.
Teenused:
• Isikut tõendava dokumendi
taotlemine ja väljastamine
•
Digitaalse
dokumendi
sertifikaatide ja PIN-koodide
uuendamine

• Eesti kodakondsuse taotlemine, taastamine, vabastamine
ja loobumine
• Elamisloa taotlemine ja
pikendamine
• EL kodaniku ja tema
pereliikme
elamisõiguse
taotlemine ja pikendamine
• Eestis lühiajalise töötamise
registreerimine
•
Rahvusvahelise
kaitse
taotlemine
• Relvaloa taotlemine ja
väljastamine
• Relva võõrandamine ja
registreerimine

Piksepini Karika 10. hooaeg sai
joone alla

Märtsikuu viimasel päeval toimus
Missokülas asuvas Misso Tehnikaspordi
Keskuses Piksepini Karika viimane,
kuues etapp, millega tõmmati joon alla
karikasarja 10. hooajale.
Selle hooaja osavõtjate arv ületas
200 piiri: kokku käis võistlustelt hooaja
jooksul läbi 204 osavõtjat, sh soolosid 155
(Open 18, harrastajaid 104, veterane 27 ja
noori 6) ning 4-rattalisi 49 (ATV-sid 17
ja Quade 32).
Kümne aasta jooksul on loodud oma
ajajoon, näiteks Jüri Brauer, kes oma
osalusega kõikidel etappidel kümne aasta
jooksul on omaette haruldus ja legend,
ning väikesest ukerdavast poisikesest
Jüri Kommerist on saanud 10. hooaja
üldvõitja.
Mis on Piksepini sari? Tegemist on
motoentusiasti Urmas Peegeli poolt
veetava kestvussarjaga nii mootoratastele
kui ka neljarattalistele (ATV ja Quad).
Kui ilmataat lubab, siis on ühe hooaja
jooksul kaval kuus etappi. Igal etapil
on olenevalt rajast 1−1,5 tundi kestev
võistlus ühisstardist, kus võitjaks osutub
enim ringe läbinu. Erandiks on viimane
etapp, kus on kaks sõitu, aga kogukestvus
sama, ning jagatakse ka topeltpunktid.
Sel hooajal toimusid pooled sarja etapid
Rõuge vallas ja pooled väljaspool, lisaks
Missokülale toimus esimene etapp
Kündjal.
Sarja omapäraks on see, et
autasustatakse karikate ja šampusega küll
esikolmikut (harrastajate klassis kuut
parimat), aga peale autasustamist toimub
toetajate poolt välja pandud auhindade
loosimine kõigi osalenute vahel, nende
võitmiseks peab ise kohal olema. Erandiks
on hooaja peaauhind, mis loositakse vaid
korra ja selle saab õnnelik võitja kätte
ka siis, kui pole ise kohal. Selle aasta
peaauhinnad olid päris toekad: Mehka
pani välja Stihli survepesuri ja Respo
Haagised sõiduauto kerghaagise.
Kui kellelgi tekkis nüüd huvi ja
tahtmine ka ise järgmisel sügisel-talvel

oma oskused selles sarjas proovile
panna, siis otsige Facebookis üles leht
„Piksepini Karikas“ või „Kuhu minna
ja mida teha Missomaal“ ning jälgige
jooksvat infot!
Sarja 10. hooaja kokkuvõttes
parimad klasside kaupa:
Open: Jüri Kommer, Rene Jerbach
ja Indrek Parksepp
Harrastajad: Martin Kohv, Reimo
Meitsar, Silver Sellis, Siim Hintser,
Indrek Veski ja Meelis Vaidla
Veteranid: Margus Tiimann,
Peeter Roos ja Henri Perm
Noored: Jürto Brauer, Laur Mägi ja
Taavi Tamm
ATV: Ahti Koort, Taivo Kaarna ja
Hendrik Laur
Quad: Argo Vaglakes, Aarne Saar
ja Marek Abras.
Sarjas osales ka kaks sõitjat Lätist
ja kolm vaprat naist (Kaisa Uiga −
kokkuvõttes 32. koht, Merle Randoja
− 85. koht ning veteranide arvestuses
krapsakas vanadaam Suurbritanniast,
Clare Lain). Clare Laini puhul olid
osaletud kaks etappi elu esimesed
metsas müttamised tema enam kui 60
eluaasta jooksul, aga temaga vesteldes
jäi mulle mulje, et need ei jää mitte
üldse viimasteks.
Sarja korraldaja tänab toetajaid:
Mehka, Prolong, Hant, Voller,
Baltyre, Külmakivi Matkad MTÜ,
Pruuli-Kasaka
viinamarja
talu,
Palkmööbel OÜ, Brauer Moto,
Respo,
Velt
Motocenter(Sherco
ja Beta mootorattad), Perekond
Kommer, Mäetalu Sepp, Pööni kõrtskülalistemaja, Nakatu Turismitalu,
UP-Project
OÜ,
MTÜ
Misso
Tehnikaspordi Klubi, Roosi Pets,
Skylive, Würth, Tartu Enduuro Klubi
ja Addinol.
Kohtumiseni uuel hooajal, ehk on
mõni lugejatest siis juba ka rajal tsikli
seljas!
Sven Reinsaar

Oodatakse kandidaate Võrumaa aasta ema tunnustamiseks!
Läheneva
emadepäeva
eel
kutsub
Võrumaa
Arenduskeskus
esitama
kandidaate Võrumaa aasta ema
aunimetusele. Varem Võru
maavalitsuse poolt välja antud
aasta ema aunimetuse välja
andmist jätkab sellest aastast
SA Võrumaa Arenduskeskus.
Aasta ema tiitlit on
Võrumaal välja antud alates
2002. aastast. Eelmisel aastal
pälvis selle tunnustuse Antsla
vallas elav kahe tütre ema
Janyka Vellak.

Tänavuse Võrumaa aasta
ema kuulutab arenduskeskuse
juhatuse liige Tiit Toots välja
emadepäeval, 13. mail Võru
Kandles toimuval emadepäeva
kontserdil.
Aasta ema kandidaate
võivad esitada kõik, nii
pereliikmed
ja
tuttavad
kui
kohalikud
omavalitsused, asutused ning
organisatsioonid.
Võrumaa
aasta ema kandidaadiks võib
üles seada Võrumaal elava
ema, kelle perekonnas kasvab

või on üles kasvanud vähemalt
kaks tublit last, kes väärtustab
perekonda, on pühendunud
oma ametile ning on heaks
eeskujuks ka ühiskonnas.
Digitaalselt allkirjastatud
taotlused on oodatud Võrumaa
Arenduskeskuse
e-posti
aadressile
arenduskeskus@
vorumaa.ee.
Paberkandjal
taotlused
palume
saata
märksõnaga „Aasta ema“
Võrumaa
Arenduskeskuse
postiaadressil Jüri 12, 65620
Võru. Taotlusi oodatakse

hiljemalt 30. aprilliks 2018.
Võrumaa
aasta
ema
aunimetuse andmise statuut
ja taotluse vorm on leitav
Võrumaa
Arenduskeskuse
kodulehel internetisaadressil
vorumaa.ee −> Haridus/
kultuur −> Aasta ema
Lisainfo: Aigi Pall, SA
Võrumaa
Arenduskeskuse
kultuurispetsialist (5912 9200,
aigi.pall@vorumaa.ee).
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Varstu Noorteklubi Kõgõkogo

Neljapäeval, 26. aprillil kell 19
Pileti hind 4 eurot, sooduspilet 3 eurot.
Kinodes alates: 12.04.2018, pikkus: 1h 52 min. Draama.

Tankla Õpilasmalev otsib
tööandjaid
Ehk saate just teie aidata ja pakkuda noortele töökogemust?
Või tunnete kedagi, kes saaks ja sooviks noortega koostööd teha?
Tankla Õpilasmalev 2018 leiab aset 25. juunist kuni
17. juulini kogu Valgamaal ning Rõngu, Mõniste ja Antsla
piirkonnas. Osalevad noored vanuses 14−19 aastat, töödeks on
maastiku heakorratööd, metsaaluse korrastamine, kergemad
remonditööd, marjade korjamine, rohimine, puude ladumine ja
muud kergemad tööd.
Kui te pole kindel, kas teie pakutav töö võiks sobida, siis võtke
kindlasti ühendust. Malevaga seotud töölepingud ning Maksu- ja
Tolliameti asjad ajab korda MTÜ Tankla. Tööandjaks võib olla
nii asutus, ettevõte, MTÜ kui ka eraisik.
Rohkem infot: marek@tankla.net ja 523 7793 (Marek Mekk)

Võrukeelne luulelugemine
Sännas
Tänavune Artur Adsoni nimeline võrukeelne laste etlemise
päev toimub neljapäeval, 10. mail algusega kell 12.00 Sänna
Kultuurimõisa saalis. Võrukeelset luulet esitavad ajaloolise
Võrumaa lasteaedade ja koolide õpilased. Olete oodatud
kuulama!
Traditsioonilise Sänna trubaduurile pühendatud võrukeelse
loomingu esitamise võistluse mõte on meenutada Artur
Adsonit (1889−1977) ja tutvustada teiste kirjanike võrukeelset
loomingut. Esimene luulevõistlus toimus Sännas 1999. aastal ja
oli pühendatud luuletaja 110. sünniaastapäevale.

Rõuge rahvamaja kutsub
suvereisile!

Tänavu suvel ootame huvilisi bussireisile Minskisse ja
selle lähiümbrusse. Valgevene on nii ehe, et mõjub lausa
nostalgiamuuseumina. Head teed, puhtus, kord ja paatos
kaunistavad seda muuseumi. Peremees Łukašenka on nähtamatu,
aga suur. Riik toetab, et rahvas saaks tööd ja leiba. Valgevenelaste
elu on parem kui naabritel Ukrainas ja Venemaal.
Reis kestab 4 päeva 3.− 6.juulini ning maksab 294 eurot (40
reisijaga grupile). Hinna sees on ööbimised koos hommikusöögiga
kolme tärni hotellis Belarus, Hatõni memoriaalkompleksi ja
Nesviži lossi pääsmed, Dudutki vabaõhumuuseumi külastus ja
degusteerimised, viisa koos tervisekindlustusega. NB! Reisija
pass peab kehtima vähemalt 3 kuud peale reisi lõppu. Täpsema
reisikava saamiseks palume helistada 506 1267 või kirjutada
aadressile riina@rauge.ee (Riina Kööts).

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

Enam kui kümme aastat
tagasi õpetaja Lea Mändmetsa
poolt
loodud
MTÜ
ja
samanimeline
näitegrupp
pakkusid Varstu noortele imelisi
tegemisi. Nii imelisi, et mõnel
juhul ei saanud pealtvaatajad
arugi, mis teoksil. Just siit
sai alguse näitlejate Tarmo
Tagametsa ja Marianne Küti
lavatee. Kõgõkogo noored olid
vaimutoidu gurmaanid. Aitäh,
Lea!
Noored aina tulevad ja
lähevad, Kõgõkogo sisu ja
tegemised muutuvad. Ühel
õhtupoolikul teostus noorteklubi
ammune plaan kolida vana
vallamaja ruumidesse. Nüüd on
seal noorte kasutuses 3 ruumi
− lisaks vilkale mõttetegevusele
ja lauamängudele, robotite
ehitamisele ja unistamisele,
lugemisele ja vaikuseminutitele
saab seal piljardit mängida, filme
vaadata, luua ise nii õpipoisi kui
meistrina kõike, mida aga mõte
oskab mõelda ja jaks suudab
teostada. Ruumid muutuvad iga
päevaga õdusamaks.
Muidugi
jätsime
oma
noortenurga ka koolimajja alles,
alati pole ju otstarbekas kuhugi

tormata, et end tegusa noorena
tunda. Noorteklubi ja kooli
töö on omavahel nii seotud ja
lõimunud, et siin pole võimalik
vahet teha, kus üks algab ja
teine lõpeb. Küll on aga kindel,
et mõlemate tegevused toetavad
noorte arengut. Et mitte väga
hoogu minna, peame me meeles
pidama, et liigne noorte aja
organiseerimine on kurjast.
Noortel peab olema aega enda ja
oma lähedastega olemiseks, sest
just see on rahu- ja kindlameelse
sammumise aluseks.
Noori
juhendavad
noortejuht Merle ning Alar,
Ingrid, Jaana ja Aili.
Noortetuba koolimajas on
avatud E−N 12.00−16.00, R
12.00−15.00
Noorteklubi
vanas
vallamajas on avatud E−N
14.00−18.00
Tule sinagi, noor, kes sa oma
kodukohta oled käima tulnud!
Tule rikasta meie tegemisi oma
värskete mõtete ja kaugemalt
toodud energiaga!

Rõuge Maarja koguduse teated
Ülestõusmisaja 5. pühapäeval, 29. aprillil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Ülestõusmisaja 6. pühapäeval, 6. mail kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Ülestõusmisaja 7. pühapäeval – emadepäeval, 13. mail kell 11.00
armulauaga jumalateenistus
Nelipüha leeripühal, 20. mail kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Kolmainupühal, 27. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Laupäeval, 19. mail kell 15.00 Rõuge Kirikus VAIMULIKU
LAULUPÄEVA KONTSERT
3., 17. ja 31. mail kell 18.30 Rõuges kogudusemajas PIIBLIRING
31. mai kell 18.30 Rõuges kogudusemajas VESTLUSÕHTU
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).
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
projektispetsialisti ametikohale
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri
ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 1. maiks
2018. a Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.
Kontaktisik arendusosakonna juhataja Aira Udras, tel 5388 4943
Lisainfo: www.rauge.ee/projektispetsialist

Ale Sprenk
Varstu koolijuht

Kallis RÕUGE KOOLI vilistlane,
sinu kool ootab sind

VILISTLASTE KOKKUTULEKULE
laupäeval, 9. juunil 2018
AJAKAVA:

14.00 registreerimine spordisaali ees
15.00 kontsert-aktus Rõuge Maarja kirikus, kus
koos on praegused õpilased ja vilistlased
16.00 lendude pildistamine koolimaja ees ja
sees kutselise fotograafi poolt
hiline koolilõuna sööklas
avatud klassiruumid ja näitused ning filmitoad
19.00 pidu ansambliga Emili spordisaalis
Avatud puhvet Saarsilla talukohviku poolt
Osavõtumaks 15 eurot tasuda Rõuge Vallavalitsuse
arvele (SEB EE231010402006965009, Swed pank
EE902200221068425529. Selgitusse kirjutada märksõna
„Kooli kokkutulek“ ja osaleja nimi) või sularahas
registreerimisel.
Info: kool@rouge.edu.ee; 785 9315 (õpetajate tuba),
785 9344 (sekretär ja raamatukogu), 510 4900 (direktor
Toomas Raju)

Pääse 7€

Rõuge Vallavalitsus
Tel: 785 9312
www.rauge.ee

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

