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valla suurprojektidest ii: suure Munamäe kui
rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni
arendamine

hajaasustuse programmi saab taotluse esitada kuni
11. juunini
Hajaasustusalal
elavad
inimesed
saavad
ka
tänavu taotleda rahalist
tuge erisugusteks elu-olu
parendavateks tegevusteks.
Taotlus tuleb vallavalitsusele
esitada hiljemalt 11. juuniks.
Hajaasustusprogrammi
rahastuse abil on võimalik
välja ehitada veevärk ja
kanalisatsioon, teha korda
koduõuest suurele teele
viiv
juurdepääsutee
või
paigaldada
autonoomsed
elektrisüsteemid, juhul kui
majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga.
Programmi tingimused:
- taotleja elukoht on
rahvastikuregistri andmetel
katkematult
taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist
majapidamine,
millele
projektiga toetust küsitakse;
- taotlejal ei tohi olla

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, mida viivad ellu
rahandusministeerium
ja
Ettevõtluse
Arendamise
Sihtasutus (EAS), toetatakse
Rõuge vallas kolme projekti,
mille on 2017. aastal
ette valmistanud ja mille
tarvis
toetust
taotlenud
endised Haanja ja Rõuge
vallavalitsus.
Nendeks
projektideks on „Haanja
puhke- ja spordikeskuse
väljaarendamine
aastaringseks spordi-, turismija
puhkekeskuseks“,
„Suure
Munamäe
kui
rahvusvahelise
tähtsusega
turismiatraktsiooni arendamine“ ja „Rõuge Ööbikuoru
turismimaastiku arendus“.
Jätkame
tutvustust
projektiga „Suure Munamäe
kui rahvusvahelise tähtsusega
turismiatraktsiooni arendamine“. Suur Munamägi koos
vaatetorniga on vaieldamatult

Võrumaa ja meie piirkonna
tuntuim ning külastatuim
turismiobjekt, mis vajab
tänaseks kaasaegsemat ilmet.
Projekti tulemusena saab
terviklahenduse
külastaja
teekond jalamilt vaatetorni
juurde:
mäe
jalamile
paigaldatakse hästi nähtav ja
valgustatud tähistus „Suur
Munamägi“ ning rajatakse
külastusteabe
tahvlid.
Täiustatakse vaatetorni viiva
tee
äärseid
puhkekohti,
rajatakse temaatilised ja
valgustatud laste mängualad,
rajatakse
mäe
jalamist
kuni vaatetornini kulgev
väliekspositsioon
ning
ehitatakse kaldtee vaatetorni
ette. Samuti uuendatakse
sisekujundust
torni
vastuvõtu-, klienditeenindusning meenemüügialal ning
luuakse multifunktsionaalne
kohvikuala-filmisaalseminariruum.
Vaatetorni
korrustele lisandub uus

püsiekspositsioon
ning
luuakse
ka
paremad
tingimused
ajutisteks
näitusteks.
Projekti
raames
töötatakse
välja
ja paigaldatakse tehniline
lahendus, mis võimaldab
vaatetorni
välisfassaadil
etendada heli ja piltidega
valgusinstallatsioone,
ühtlasi valmivad erisugused
valgusinstallatsiooni stsenaariumid.
Projekti raames saab uue
ilme ka Suure Munamäe
veebileht ning sotsiaalmeedia
lehtede
formaat
ja
sisu;
luuakse
visuaalne
identiteet ning viiakse ellu
muid
turundustegevusi.
Lisaks
koostatakse
tegevusprogramme
ning
korraldatakse
töötajatele
koolitusi.
Ehitustöödega
loodetakse alustada käesoleva
aasta hilissuvel.

riiklike
maksude
osas
maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud;
- projektil võib olla
ka kaastaotleja(d), kellele
kehtivad samad nõuded, mis
taotlejalegi;
taotluse
esitamise
päeval peab eelmise toetuse
kasutamise aruandel olema
kohaliku omavalitsuse poolne
kinnitus;
- projekti ajalise kestuse
arvestus algab toetuslepingu
sõlmimisest ning projekt
peab olema ellu viidud 31.
oktoobriks 2019;
- suurim taotletav
summa on 6500 eurot,
seejuures tuleb arvestada
vähemalt 33,3-protsendilise
omaosalusega;
Taotlusvormid saab alla
laadida valla veebilehelt www.
rauge.ee −> Hajaasustuse

programm 2018. Täpsemalt
saab programmiga tutvuda
EASi veebilehel aadressil
w w w. e a s . e e / t e e n u s /
hajaasustuse-programm.
Rõuge
vallas
saab
hajaasustuse
programmi
kohta teavet ja abi järgmistelt
spetsialistidelt piirkonniti:
Haanja piirkond: Jüri
Kukk (haanjahaldus@rauge.
ee, 5301 7901);
Misso piirkond: Indrek
Ülper (missohaldus@rauge.
ee, 514 5313);
Mõniste piirkond: Liisi
Kurvits
(monistehaldus@
rauge.ee, 5333 1369);
Rõuge piirkond: Jaanus
Tanilsoo (keskkond@rauge.
ee, 5346 7448);
Varstu piirkond: Rainer
Vissel (varstuhaldus@rauge.
ee, 5303 8182).

teeremondi tõttu tuleb Misso kandis arvestada
liikluspiirangutega

Foto: Katre Palo
Riia–Pihkva
maanteel
Tsiiruli–Missoküla teelõigul
algasid
aprillis
teetööd,
mistõttu
tuleb
selles
piirkonnas
liiklemisel

arvestada liikluspiirangutega.
Töötsoonis on avatud vaid
üks sõidusuund ning liiklust
reguleerivad ajutised foorid,
mistõttu tuleb ette kuni

10-minutilist ooteaega.
Väljaspool
Misso
alevikku rekonstrueeritakse
kaks põhitee lõiku, kokku
11,6 kilomeetrit. Projekti
maksumus on 5 miljonit
eurot ning planeeritav tööde
lõpp on oktoobris.
Remondis
olevatel
teelõikudel
eemaldatakse
külgnähtavuse
parandamiseks võsa, remonditakse
tee muldkeha, ehitatakse
uus dreenikiht, kaevatakse
ja puhastatakse kraavid,
remonditakse
vanad
ja
ehitatakse uued truubid.
Tööde käigus saab maantee
kahekihilise asfaltbetoonkatte
ning kogu lõigu ulatuses
paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

hEa RõugE valla ElaniK!
Rõuge vallavalitsus on valdade ühinemise tulemusena algatanud
valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise.
seejuures on väga oluline kohalike elanike arvamus ja ettepanekud selle kohta,
millega lähiaastatel kindlasti tuleks vallas tegeleda.
Kutsume üles andma oma panus arengukava koostamisele, vastates küsimusele:

„Mida on Sinu arvates lähiaastatel Rõuge vallas vaja teha
või parandada?“

vastata on võimalik 17. juunini valla veebilehel leiduva vormi kaudu
(juhtimine –> arengukavad –> küsitlus)
või kirjutades oma mõtted pöördel olevale väljale. sedel palume toimetada
valla raamatukogudesse või teenusekeskustesse.
lisainfo: aira udras, tel 5388 4943, arendusjuhataja@rauge.ee.
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Konkurss „Eesti kaunis kodu 2018“ Rõuge vallas:
esita kandidaat 28. maiks
Käesoleval aastal korraldab
Eesti
kodukaunistamise
ühendus taas konkursi „Eesti
kaunis kodu 2018“, mille
parimaid autasustab Vabariigi
President
augustikuus.
Kõiki
maakondlikul
konkursil
osalejaid
tunnustatakse
riigihalduse
ministri
tänukirjade
ja
mastivimplitega.
Rõuge
vallavalitsus
kuulutab välja vallasisese
konkursi, mille parimad
kandidaadid
esitatakse
Võrumaa
arenduskeskuse
koordineeritavale
maakondlikule konkursile.
Esitatavate
kandidaatide
kohta tuleb kirja panna talu/
objekti nimi, selle omaniku
ees- ja perekonnanimi ning
tema telefoninumber, ühtlasi
lühike põhjendus, mille tõttu
valik on tehtud. Väljavalituid
tuleb kindlasti teavitada, et
nende kodu, asutus või muu

objekt esitatakse kauni kodu
konkursile.
Konkurss hõlmab jätkuvalt
traditsioonilisi
kodusid,
muid sellega seonduvaid
objekte ning eriprojekte,
auhind jagatakse järgmistes
kategooriates:
- Eesti kaunis kodu 2018;
- energiasäästlik kaunis kodu
2018;
- parim tööstusmaastik;
- parim tervisespordirajatis;
- kaunis muinsuskaitseobjekt;
- kauneim kortermaja.
Konkursi
täpsemad
tingimused leiab veebilehelt
www.iluskodu.ee/konkursid.
php.
Ettepanekud Rõuge valla
kaunite kodude ja teiste korras
objektide kohta tuleb edastada
28. maiks e-posti teel oma
piirkonna
teenusekeskuse
spetsialistile, Rõuge puhul
piirkonna haldusspetsialistile.

Kontaktid:
Misso
teenusekeskuse
spetsialist
missokeskus@
rauge.ee;
Varstu
teenusekeskuse
spetsialist
varstukeskus@rauge.ee;
Haanja
teenusekeskuse
spetsialist
haanjakeskus@rauge.ee;
Mõniste
teenusekeskuse
spetsialist
monistekeskus@rauge.ee;
Rõuge
haldusspetsialist
raugehaldus@rauge.ee.
Igast piirkonnast ootame
vähemalt
kahte
kaunist
kodu!
Kandidaadid
maakondlikule
konkursile
esitab vallavalitsus 1. juuniks
ja ringsõit maakonnas toimub
4.−8. juunil. Kontaktisik
maakondliku
koostöö
korraldamiseks on Varstu
teenusekeskuse
spetsialist
Malle Vissel (varstukeskus@
rauge.ee, 782 1353).

Detailplaneeringu algatamise teade
Rõuge
vallavolikogu
17.04.2018. aasta otsusega nr
1-3/37 algatati Rõuge vallas
Tindi külas Rõuge Ööbikuoru
(Rõuge
Ööbikuorg)
katastriüksuse
ja
selle
lähiala
detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesanne
on
määrata
Rõuge
Ööbikuoru katastriüksusele
(69701:004:0018)
kavandatavate turismitaristu
rajatiste, sh rippsilla asukoht
ja ehitusõigus.

Arvestades keskkonnamõju
eelhinnangut, otsustati jätta
keskkonnamõju strateegiline
hindamine läbi viimata,
sest
detailplaneeringuga
ei
planeerita
olulise
keskkonnamõjuga tegevusi,
ei põhjustata keskkonnas
pöördumatuid muutusi ega ei
seata ohtu inimese tervist ja
heaolu, kultuuripärandit ega
vara.
Detailplaneeringu
algatamise ja keskkonnamõju

strateegilise
hindamise
mittealgatamise õigusaktiga
on võimalik tutvuda Rõuge
valla veebilehel www.rauge.ee
(vt −> ehitus ja planeerimine
−>
detailplaneeringud)
ning
tööpäeviti
Rõuge
vallavalitsuses Rõuge alevikus
Ööbikuoru 4.
Lisateavet
saab
Rõuge
vallavalitsuse planeeringu- ja
ehitusspetsialistilt:
Tiina Pettai, tel 785 9322,
e-post planeering@rauge.ee.

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi
detailplaneeringu algatamise otsuse
muutmise teade
Rõuge
vallavolikogu
17.04.2018. a otsusega nr
1-3/38
muudeti
Rõuge
vallavolikogu
19.12.2017
otsust
nr
1-1.3/1726
„Detailplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
algatamine“.
Otsustati mitte algatada
Haanja
küla
tehislume
tootmissüsteemi
detailplaneeringu keskkonnamõju

strateegilist
hindamist
vastavalt
AS
Kobras
koostatud
eelhinnangule.
Erinevalt
algsest
planeeritust ei planeerita
detailplaneeringuga Taltjärve
kalda pinnase eemaldamist,
vaid veevõtt lahendatakse
veehaardena.
Keskkonna
strateegilise
hindamise mittealgatamise
õigusaktiga on võimalik
tutvuda Rõuge valla veebilehel

www.rauge.ee
(vt −> ehitus ja planeerimine
−>
detailplaneeringud)
ning
tööpäeviti
Rõuge
vallavalitsuses Rõuge alevikus
Ööbikuoru 4.
Lisateavet
saab
Rõuge
vallavalitsuse planeeringu- ja
ehitusspetsialistilt:
Tiina Pettai, tel 785 9322,
e-post planeering@rauge.ee.
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Ööbikuoru külastuskeskus alustab hooaega
Rõuge Ööbikuoru alal tegutsev külastuskeskus avab uksed sel laupäeval,
26. mail kell 10. Keskus on avatud iga päev kella 10–18, hooaeg kestab 31. augustini.
Külastuskeskusest saab teavet Rõuge valla looduse ja kultuuri kohta, võimalus on osta
kohalikku kaupa, toitu, meeneid jms. Kohalikud väiketootjad on teretulnud
oma kaupa ka müügiks pakkuma.

Rõuge valla üldplaneeringu algatamise teade
Rõuge
vallavolikogu
17.04.2018. a otsusega nr
1-3/36 algatati Rõuge valla
üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Üldplaneering
koostatakse kogu Rõuge valla
territooriumi kohta.
Rõuge valla üldplaneeringu
eesmärk
on
kohandada
kahaneva
rahvastiku
tingimustes Rõuge vald
ruumiliselt
terviklikuks,
kvaliteetseks,
hästi

toimivaks ning säästlikuks
elukeskkonnaks,
pöörates
tähelepanu
teenuste
kättesaadavusele,
maamajandus- ja ettevõtlusalade
(taas)elustamisele.
Üldplaneeringuga
tuleb
lahendada
planeerimisseaduse § 75 määratud need
ülesanded, mis on Rõuge valla
ruumilise arengu aspektist
asjakohased ning tulenevad
kohalikust vajadusest.
Üldplaneeringu koostamise
ning
keskkonnamõju

strateegilise
hindamise
algatamisotsusega
saab
tutvuda
Rõuge
valla
veebilehel www.rauge.ee
(vt −> ehitus ja planeerimine
−>
üldplaneering)
ning
tööpäeviti
Rõuge
vallavalitsuses Rõuge alevikus
Ööbikuoru 4.
Lisateavet
saab
Rõuge
vallavalitsuse planeeringu- ja
ehitusspetsialistilt:
Tiina Pettai, tel 785 9322,
e-post planeering@rauge.ee.

Detailplaneeringu lõpetamise teade
Rõuge
vallavolikogu
17.04.2018.
a
otsusega
nr 1-3/35 lõpetati Misso
vallavolikogu
19.08.2010
otsusega nr 1-3/40 Kaubi
külas algatatud Vetevana
ja Alaotsa kinnistute ning
nende
lähiala
osaline

detailplaneering.
Detailplaneeringu
lõpetamise aluseks on maaomaniku
põhjendatud
avaldus.
Otsusega saab tutvuda valla
veebilehel www.rauge.ee (vt
−> ehitus ja planeerimine
−>
detailplaneeringud).

Lisainformatsiooni
Rõuge

saab

vallavalitsuse

planeeringu-

ja

ehitusspetsialistilt:
Tiina Pettai, tel 785 9322,
e-post planeering@rauge.ee.

Riigimaade võõrandamine Rõuge vallas
Maa-amet
on
välja
kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise
Rõuge
vallas asuvate kinnisasjade
müümiseks.
Pakkumiste
esitamise tähtaeg on 30. mai
2018 kell 10.30.
Rõuge
vallas
müüakse
järgmised riigi omandis
keskkonnaministeeriumi
valitsemisel
olevad

kinnisasjad:
- Horsa külas Horsaniidu
kinnisasi (69701:001:0217;
5,11 ha; (M)), alghind 7670
eurot, tagatisraha 760 eurot;
- Saru külas Nulga kinnisasi
(49301:001:0228; 10,84 ha;
(M)), alghind 42 280 eurot,
tagatisraha 4220 eurot;
- Vana-Roosa külas Kruusa
kinnisasi (69801:001:0006;

0,9624 ha; (M)), alghind 2890
eurot, tagatisraha 280 eurot;
- Vastse-Roosa külas Pihlaka
kinnisasi (49301:001:0233;
1,61 ha; (M)), alghind 4510
eurot, tagatisraha 450 eurot.
Täpsemat
teavet
enampakkumise tingimuste
kohta
leiab
maa-ameti
veebilehelt www.maaamet.ee.

Erivajadustega inimestele pakutakse tasuta
õigusnõu
Eesti puuetega inimeste
koda
(EPIKoda)
koostöös
Õigusteenuste
bürooga
hakkas
mullu
aprillist pakkuma tasuta
õigusnõustamist keskmise,
raske või sügava puudega
inimestele.
Erivajadusega
isiku
huvides
võivad
nõustamisele
pöörduda
ka tema hooldajad või
pereliikmed. Teenus on
sihtrühma jaoks tasuta.
Õigusabi antakse elukondlike

murede
lahendamisel:
võlad, eluase, pereasjad,
tööasjad,
toetused
jms.
Õigusnõustamise
teenust
pakutakse
viieteistkümnes
kohas üle Eesti. Võrus
saab õigusnõu Võrumaa
puuetega inimeste kojas
(Lembitu 2) iga kuu teisel
kolmapäeval. Vajalik on
eelnev
registreerimine
sihtasutuse
Õigusteenuste
büroo telefonidel 601 5122
või 5385 0005. Nõustamisel

on võimalus kasutada ka
viipekeeletõlki. Juhul kui ei
ole võimalik nõustamisele
kohale sõita, on seda võimalik
saada veebisilla vahendusel
(Skype); õigusinfot saab
küsida
telefonitsi
ja
veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise
teenust
rahastab justiitsministeerium.
Täpsem
teave
teenuse
kohta on leitav EPIKoja
veebilehelt: www.epikoda.ee/
oigusnoustamine.

Mida on Sinu arvates lähiaastatel Rõuge vallas vaja teha
või parandada?
Liitu Rõuge valla postiloendiga!
Ootame Rõuge valla elanikke ja kõiki, kes piirkonna tegemiste vastu
huvi tunnevad liituma Rõuge valla postiloendiga, mille vahendusel
jõuab teie e-postkasti nii Rõuge vallaga seotud info kui ka muu teave,
mis oma sisu poolest meie inimeste või piirkonnaga haakub.
Valla postiloendiga liitumiseks tuleb saata vabas vormis soov e-posti
aadressile kommunikatsioon@rauge.ee. Samale aadressile kirjutades,
saab ka postiloendi kirjasaajate hulgast lahkuda.
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Tasuta õigusabi looduskaitsealastes
küsimustes
Keskkonnaõiguse keskus (KÕK) ja
Eestimaa looduse fond (ELF) alustasid aprilli
lõpus tasuta juriidilise ja looduskaitsealase
nõu pakkumist maaomanikele, kes puutuvad
kokku looduskaitsepiirangutega ning kellel
on sellega seoses tekkinud küsimusi või
lahendamist vajavaid olukordi. Looduskaitse
nõuandla on virtuaalne nõustamiskeskkond,
kus maaomanikud saavad KÕKi ja
ELFi ekspertidelt nõu, kuidas tegutseda
looduskaitsealadel nii, et inimeste heaolu
kõrval oleksid hoitud ka loodusväärtused.
Loodusväärtusi saab hoida mitmel
moel, näiteks inimtegevusele mitmesuguste
piirangute seadmisega või vastupidi, teatud
hooldustegevusi soodustades. Kuna loodus
ja selle toimimine pole kunagi lihtne, siis
on mõned piirangud jäänud maaomanikele
ebaselgeks ning mõned võivad tunduda
koguni mõttetud. Mõnikord on aga hoopis
maaomanik ise oma loodusväärtustega hästi

kursis ja valmis nende eest seisma, kuid põrkub
regulatsiooni või ametkonnaga. Probleemi
lahendamiseks vajalik õigusabi aga jääb
sageli selle kõrge hinna tõttu kättesaamatuks.
Küsimusi võib tekitada näiteks see, kuidas
tegutseda, kui hundid on rünnanud kariloomi
või rändlinnud on põllule külvatud vilja ära
söönud. Aga ka poollooduslike koosluste
hooldamisel ning maaomanikel lasuvatest
metsandusega või ehitamisega seotud
piirangutest on mitmetimõistetavused kerged
tekkima.
Looduskaitse
nõuandlasse
võivad
pöörduda nii maaomanikud, kohalikud
omavalitsused
kui
ka
maahooldajad.
Virtuaalne nõuandla asub KÕKi veebilehel
www.k6k.ee/looduskaitse: sealt leiab vastused
sagedamini ette tulevatele küsimustele ning
võimaluse edastada oma kirjalik küsimus.
Küsimused saab esitada ka telefonitsi 742
4524.

Kagu ÜTK tegi otsuse tasuta
maakondlikuks ühistranspordiks
Kagu ühistranspordikeskus (ÜTK) pidas
9. mail üldkoosolekut, kus arutati majandusja taristuministri väljastatud määrust ning
seda, milliseid valikuvõimalusi pakub see
siinsele piirkonnale. Ühiselt otsustati, et

maanteeametile tehakse ettepanek, mille
kohaselt soovitakse Võru- ja Põlvamaal
pakkuda inimestele tasuta ühistransporti.
Maanteeametil on õigus määrata uued
piletihinnad alates 1. juulist.

Vigade parandus: maakonnaliin nr 33
Rõuge valla aprillikuu infolehte (nr 5) sattus viga
uue maakonnaliini nr 33 sõidugraafikusse.

(15.27) – Haanja (15.32) – Rõuge (15.45) –

Seoses Tallinna–Tartu–Põlva–Võru–Haanja
kaugliini sulgemisega lõigul Võru–Haanja–
Võru alustas 9. aprillist uus maakonnaliin
nr 33, mis sõidab marsruudil Võru–Risttee–
Rõuge–Võru järgmistel aegadel:
T, N, L, P marsruudil Võru (15.10) – Risttee

E, K, R marsruudil Võru (15.10) – Risttee

3

INFOLEHT

Haridusasutuste lõpupeod ja parimate vastuvõtt
Rõuge vallavanem Mailis Koger tunnustab valla koolide parimaid õppureid 30. mail kell 16
Mõniste rahvamajas.
Koolide ja lasteaedade lõpupeod
Mõniste lasteaed: 18. mai kell 11
Varstu lasteaed: 25. mai kell 16
Haanja lasteaed: 4. juuni kell 14.30 (toimub Nopris)
Misso lasteaed: 5. juuni kell 15
Rõuge lasteaed: 8. juuni kell 16.30, Viitina rühm Viitina majas kell 18
Haanja kool: 15. juuni kell 15
Mõniste kool: 16. juuni kell 15
Rõuge kool: 16. juuni kell 15
Varstu kool: 16. juuni kell 17

Rõuge Kunstikuur alustab hooaega
Rõuge alevikus asuv Kunstikuur alustab oma suvist hooaega 26. mail. Kunstikuuris saab osta
kohalikku käsitööd, osaleda õpitubades ja vaadata näitusi. Oodatud on käsitöötegijate tooted!
Kunstikuur on hooaja avamise järel avatud iga päev, kaasa arvatud nädalavahetus. Täpsemad
lahtioleku kellaajad leiab veebilehel www.kunstikuur.blogspot.com.

Rõuge Maarja koguduse teated

Kolmainupühal, 27. mail kell 11 armulauaga jumalateenistus.
Teisel pühapäeval pärast nelipüha, 3. juunil kell 11 armulauaga jumalateenistus.
Kolmandal pühapäeval pärast nelipüha, 10. juunil kell 11 armulauaga jumalateenistus.
Suvine leerikursus alustab kooskäimist 10. juunil kell 12.30 kogudusemajas Rõuges.
Piibliring ja vestlusring toimuvad Rõuge kogudusemajas 31. mail kell 18.30.
Surnuaiapühad:
24. juunil kell 11 Jaani-Peebu kalmistul, kell 12 armulauateenistus Rõuge kirikus.
8. juulil kell 11 Nogopalu kalmistul ja kell 13 Rõuge vanal kalmistul; kell 12 toimub
armulauateenistus Rõuge kirikus.
29. juulil kell 11 Vana-Roosa kalmistul, kell 12 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus.
12. augustil kell 11 Pütsepa kalmistul ja kell 13 Plaani kalmistul; kell 12 armulauateenistus
Ruusmäe kirikus.
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda kantseleis teisipäeviti ja pühapäeviti kell 10−14
või ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele SEB EE501010402007421005 (selgitusse märkida
nimi ja aasta, mille eest tasutakse).

Robootikaringide juhendaja Triinu
Grossmanni sai tunnustuse

Võru (16.15);
(15.27) – Kokõmäe (15.35) – Rõuge (15.45) –
Võru (16.15).
Täpse sõiduplaani leiab peatustes ja portaalis
www.peatus.ee (−> maakonnaliinid).

Ideelabor ootab noorte ideid
Hea noor! Sul on mõni huvitav idee? Soovid
korraldada üritust? Või hoopis korrastaksid
oma piirkonna ujumiskohta, grilliplatsi? Küsi
oma ideele toetust Ideelaborist. Esita oma
idee hiljemalt 25. mail aadressil raugeank@
gmail.com.
Lisateavet taotlemise, tingimuste ja vormi
kohta saad oma piirkonna noorsootöötajalt:
- Rõuge piirkonnas pöördu Rõuge avatud
noortekeskuse (raugeank@gmail.com, 5340
3309), Nursi noortetoa noorsootöötaja Sälly
(s2llyjaaska@gmail.com) või Viitina noortetoa
noorsootöötaja Raili poole (railivelks@gmail.
com);
- Haanja piirkonnas võta ühendust
Haanja noortemaja ja Ruusmäe noortetoa
noorsootöötaja Egle Kõvaga (kova.egle@

gmail.com, 5568 9314);
- Varstu noortemajas jagab teavet
noorsootöötaja Merle Alliksoo (merle.
alliksoo@mail.ee);
- Misso avatud noortekeskuses tuleb
pöörduda noorsootöötaja Kristin Tisleri poole
(tislerkristin@gmail.com);
- Mõniste avatud noortekeskuses saab teavet
noorsootöötaja Tiiu Saarelt (503 0605).
Koostöös toimuvat noorsootööd rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
noorsootöö keskuse juhtimisel elluviidava
Euroopa
sotsiaalfondi
kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
raames.

Triinu Grossmann. Foto: erakogu

Võrumaa aasta ema Jane Soe on pärit
Rõuge vallast

Märka ja tunnusta noort!
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 mõnda noort inimest,
keda lisaks oma isiklikele tänusõnadele
võiks tunnustada ka noortekeskus, siis anna
meile temast teada! Ootame ettepanekuid
naabritelt, asutustelt, külavanematelt ja teistelt
kogukonna liikmetelt.
Oma piirkonnas tegutsevast tublist noorest
inimesest anna märku hiljemalt 25. mail
piirkonna noorsootöötajale:
- Rõuge piirkonnas raugeank@gmail.com või
5340 3309; Nursi noortetoa noorsootöötaja
Sälly (s2llyjaaska@gmail.com) või Viitina
noortetoa noorsootöötaja Raili
(railivelks@

gmail.com);
- Haanja piirkonnas noorsootöötaja Egle Kõva
(556 89314, kova.egle@gmail.com);
- Varstu piirkonnas noorsootöötaja Merle
Alliksoo (merle.alliksoo@mail.ee);
- Misso piirkonnas noorsootöötaja Kristin
Tisler (tislerkristin@gmail.com);
- Mõniste piirkonnas noorsootöötaja Tiiu Saar
(503 0605).
Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud
ning
Eesti
noorsootöö
keskuse elluviidava Euroopa sotsiaalfondi
kaasrahastatud programmis
“Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud
tegevuste raames.

Mai alguses selgus Lego Educationi
õpetajaauhinna Eesti võitja. Selle tunnustuse
pälvis Rõuge vallas elav ja siin informaatikat
ning robootikat õpetav Triinu Grossmann.
Triinu juhendab robootikaringe Haanja
ja Rõuge koolis ning veel mitmes koolis
Võrumaal. Samuti korraldab ta regulaarseid
õpitubasid Viitina noortetoas ning Haanja
noortekeskuses.
Triinu peab oluliseks tuua koolis õpitut ka
pärisellu: „Hetkel näen, et minu ülesandeks
on erisugustes ainetundides õpitut robotite
abil nn pärisellu tuua ning praktikasse üle
kanda. Sama oluliseks eesmärgiks on arendada
robootikat õpetades õpilaste loomingulisust,
ettevõtlikkust, koostöö- ning esinemisoskusi.“
Triinu auhinnaks on tasuta lennureis USAsse, kus ta osaleb 5.–7. juunil Lego Educationi
ja Tuftsi ülikooli STEAM sümpoosionil.

Võrumaa aasta ema Jane Soe koos perega.
Foto: Margus Muts
Emadepäeval Võru Kandles toimunud
kontsert-aktusel andis Võrumaa arenduskeskus üle Võrumaa aasta ema tiitli. Selle
pälvis Rõuge vallas Pähni külas elav kuue lapse
ema Jane Soe.
Jane kohta võib kindlalt öelda, et ta on suure

algustähega Ema, kes elab hingega kaasa oma
laste tegemistele ja nii on tema päevad olnud
alati täidetud laste huvidega. Jane suur hool ja
armastus on hästi vilja kandnud! Tema lapsed
on toredad ja tublid, tegelevad huvialadega,
saavad koolis kenasti hakkama ning mis kõige
olulisem: nad hoiavad väga üksteist ning oma
ema.
Jane Soe töötab igapäevaselt Varstu koolis
tugiisikuna. Tema sõnul oli aasta emaks
valimine talle väga suur üllatus. Teised
tänavused kandidaadid on olnud samuti hästi
tublid ja kõik nad vääriksid seda tiitlit. „Mul
on ülimalt hea meel, et sellele tunnustusele
järgnenud soovid, kommentaarid ja muu
selline on olnud hästi positiivne. See on veelgi
enam rõõmu toonud.“
Uurides Janelt, kas emaks olemise juures
on mõni selline valdkond, mis on iseäranis
keeruline, kostis vastne aasta ema, et ilmselt
on kõige keerulisem püüda meeles pidada,
et ka enda jaoks tuleb aega leida ja võtta.
Ent laste ja perega seonduva puhul ei saaks
midagi raskuste reas esile tõsta, sest kõik on
lahendatav.
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Mõniste Muusikapesa käis folgilahvkal ja
Mooska folgil

Päästeamet alustas veeohutuskampaaniat „Hoia silm peal“, mis keskendub eelkõige
laste ja vanemate inimeste ohutusele kodulähedaste veekogude juures,
aga ka õuebasseinides.
Mõniste kooli Muusikapesa õpilased Lauri Saal (Varstust), Fredy Hanimägi (Mõnistest), Karl
Theodor Grigor (Saru külast), Üllart Länik (Harglast), Kadri Rätsep (Harglast). Foto: erakogu
Maikuu esimesel reedel vuras Rõuge
vallast läbi folgibuss, mida Kuutsil tervitasid
Mõniste kooli Muusikapesa õpilased.
Bussis astusid koosmängulugudega üles nii
suuremad kui ka pisemad pilliõppijad. Toeks
olid Marju Varblane, Ott Kaasik, Kadri Laube,
Kaisa Kuslapuu ja Mare Visnapuu, kes kõik
on andnud panuse Muusikapesa pilliõppijate
õpetamisel.
Suuremad pilliõppehuvilised jätkasid
järgmisel hommikul tegemisi pillilaagris

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

Nopri talus, kus harjutati Mooste folgiks.
Mõniste kooli Muusikapesa õpilased astusid
folgilaval üles Wana Wõromaa Wunkorkestri
koosseisus.
Mõniste kooli Muusikapesas õpivad eri
vanuses pilliõppijad ning laagrites ja orkestri
koosseisus mängimine on hea lisavõimalus
ennast teostada. Uusi ja igas vanuses (ja igal
tasemel) õpilasi oodatakse Muusikapesaga
liituma taas alates septembrist.
Maarika Niidumaa, Mõniste kooli direktor

Infolehe koostaja ja toimetaja: Katre Palo
Ootame infolehe jaoks teateid, tekste ja pilte
e-posti teel: kommunikatsioon@rauge.ee

Küljendus: OÜ Kalurileht,
kalurileht1@gmail.com

