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Rõuge vallavolikogu maikuu istungil
vastu võetud õigusaktid
Rõuge vallavolikogu kogunes 22. mail
Varstu koolis, kus otsustati järgmist:
1. Anti luba mittetulundusühingu
Terve Võrumaa ühinemiseks MTÜga
Võrumaa
omavalitsuste
liit,
milles
ühendatavaks
mittetulundusühinguks
on MTÜ Terve Võrumaa ja ühendavaks
mittetulundusühinguks on MTÜ Võrumaa
omavalitsuste liit.
2. Kinnitati Varstu kooli põhimäärus.
3. Kehtestati õpilase kooli vastuvõtmise
üldised tingimused ja kord ning koolist
väljaarvamise kord Rõuge vallas.
4. Määrati Heibri külas Huudva
katastriüksuse
jagamisel
tekkinud
katastriüksustele nimed, sihtotstarbed ja
koha-aadressid.
5. Määrati Muhkamõtsa külas Soome
katastriüksuse
jagamisel
tekkinud
katastriüksustele nimed ja koha-aadressid.
6. Kinnitati Rõuge valla 2018. aasta
teehoiukava.
7. Anti nõusolek osaühingule Saru Põld
(Rõuge vald, Saru küla, Peede) Singa, Saru,
Hürova ja Sakurgi külas asuvate kinnistute
omandamiseks.
8. Muudeti Viitina külas asuvate katastriüksuste
koha-aadresse alljärgnevalt:
- senise aadressi Viitina küla, Viitina-Ühe uus
aadress on Viitina küla, Männi;

- senise aadressi Viitina küla, Viitina-Kahe uus
aadress on Viitina küla, Pärna;
- senise aadressi Viitina küla, Viitina-Kolme
uus aadress on Viitina küla, Tamme.
9. Volitati Rõuge vallavalitsust korraldama
Rõuge vallas riigihalduse ministri 22.02.2018
määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“
toodud kohalikule omavalitsusele pandud
ülesannete täitmist.
10. Otsustati osaleda sihtasutuse Võrumaa
arenduskeskus läbi viidaval ühisriigihankel
„Võrumaa korraldatud jäätmevedu“ hankijana.
Seoses sellega volitati Rõuge vallavalitsust
vajadusel sõlmima sihtasutusega Võrumaa
arenduskeskus täpsem kokkulepe korraldatava
ühishanke esinduse ulatuses.
11. Võeti vastu täisealisele isikule
tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja
kord.
12. Võeti vastu lastele ja lastega peredele
tugiisikuteenuse osutamise kord.
13. Kinnitati Suure Munamäe vaatetorni
põhimäärus.
14. Toimus Rõuge valla põhimääruse
muutmise esimene lugemine.
Järgmine volikogu istung toimub 19. juunil
2018.

Valla suurprojektidest III: Haanja puhke- ja
spordikeskuse väljaarendamine aastaringi
kasutatavaks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, mida viivad ellu rahandusministeerium ja ettevõtluse arendamise
sihtasutus (EAS), toetatakse Rõuge vallas
kolme projekti. Need on 2017. aastal
ette valmistanud ja nende elluviimiseks
toetust taotlenud endised Haanja ja Rõuge
vallavalitsus. Tegu on projektidega „Rõuge
Ööbikuoru turismimaastiku arendus“, „Suure
Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega
turismiatraktsiooni arendamine“ ja „Haanja
puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine
aastaringseks
spordi-,
turismija
puhkekeskuseks.“
Sel korral tutvustame neist viimast:
Haanja puhke- ja spordikeskusega seotud
arendusprojekti.
Teiste
suurprojektide
tutvustused leiab Rõuge valla kahest
varasemast infolehest (vt www.rauge.ee −>
valla infoleht).
Projektiga „Haanja puhke- ja spordikeskuse
väljaarendamine
aastaringseks
spordi-,
turismi- ja puhkekeskuseks“ soovitakse
oluliselt pikendada puhke- ja spordikeskuse
talvist hooaega, rajades lumetootmise ja
säilitamise süsteem. Projekti kogumaksumus
on 1 777 792,92 eurot, millest ligi 85% ehk
1 511 123,98 euro suurune toetus tuleb
Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu
fondist.

Meeldetuletus: hajaasustuse programmi taotluse tähtaeg läheneb
Hajaasustusalal elavad inimesed saavad
taotleda rahalist tuge erisugusteks elu-olu
parendavateks
tegevusteks.
Programmi
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 tingimised:
- taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmetel katkematult taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga
toetust küsitakse;
- taotlejal ei tohi olla 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;
Taotlus tuleb vallavalitsusele esitada
hiljemalt 11. juuniks. Taotlusvormid saab
alla laadida valla veebilehelt www.rauge.ee

−> Hajaasustuse programm 2018. Täpsemalt
saab programmiga tutvuda EASi veebilehel
aadressil
www.eas.ee/teenus/hajaasustuseprogramm.
Rõuge vallas saab hajaasustuse programmi
kohta teavet ja abi järgmistelt spetsialistidelt:
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).

Projekti käigus rajatakse 4,5 meetri laiune
ja 2 km pikkune ringina kulgev valgustatud
kergliiklustee. Kergliiklustee rajatakse selliselt,
et seda oleks võimalik turvaliselt kasutada
ka rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks.
Lasketiiru juurde rajatakse rahvusvaheliste
võistluste läbiviimist võimaldav stardi- ja
finišiala. Taltjärve äärde tulevase kergliiklustee
kõrvale luuakse kuntslume tootmiseks ja
ladustamiseks 3900 m2 asfaltkattega plats.
Kõva kattega plats võimaldab lund toota
ja ladustada juba esimeste miinuskraadide
juures, ka siis, kui maapind ei ole veel
külmunud. Lume toomiseks paigaldatakse
2 km jagu survevee- ja õhutorustikku stardija finišialal, suusastaadionil ja osaliselt
suusarajal. Samuti soetatakse lumekahur,
kaheksa lisaseadmetega lumedušši, pumpla
ja generaator. Koostatakse Haanja puhke- ja
spordikeskust, selle infrastruktuuri, teenuseid
ja korraldusvõimekust tutvustav turunduslik
filmiklipp
ja
valmivad
turunduseks
kasutatavad fotod.

Mittetulundustegevuse
toetuse kevadvoor tõi üle
kolmekümne taotluse
Rõuge vallas saab mittetulundustegevuseks
taotleda
vallavalitsuselt
toetust kaks korda aastas, aluseks on
mittetulundustegevuse toetuse andmise
kord. Tänavune kevadvoor kestis 15.
maini ning selle jooksul laekus 34
taotlust kogusummas 32 654,18 eurot.
Taotlusi menetleb Rõuge vallavalitsus,
kooskõlastades need külaelu komisjoniga.
Taotlejaid teavitatakse otsustest kirjalikult
juunikuu jooksul. Järgmisse taotlusvooru
saab taotlusi esitada kuni 31. augustini.

Tule Rõuge valla
arengupäevale!
30. juunil kell 11–17
toimub Mõniste rahvamajas
Rõuge
valla
arengukava
koostamise avalik arengupäev.
Päevale on oodatud valla
elanikud ja kõik teised Rõuge
valla arengust huvitatud
inimesed.
Arengupäeval
anname ülevaate arengukava
koostamisest
ja
meile
laekunud
ettepanekutest,
kuid ootame kohapeal ka uusi
mõtteid, mis aitaksid kaasa
valla arengule.
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Mida tuleb silmas pidada, kui lähed laadale toiduga kauplema
Veterinaar- ja toiduamet (VTA) soovib
alanud laadahooajal juhtida tähelepanu, et
toidu müüjad ja toitlustajad peavad olema
teadlikud sellest, kuidas laadal toitu ohutult
valmistada ja müüa.
Enne kui avalikule üritusele toitu müüma
või valmistama minna, tuleb VTA-le esitada
majandustegevusteade. Elektrooniliselt on
võimalik teadet täita Eesti teabeväravas
www.eesti.ee või maaeluministeeriumi
kliendiportaalis portaal.agri.ee.
Teisaldatava kauplemiskoha ehk ühest
kohast teise viidava käitlemiskoha või
seadme puhul peab taotlusele märkima
tegutsemise alguse kuupäeva. VTA-d
tuleb teavitada eraldi igast käitlemiskohast
või seadmest. Näiteks kui kasutusel on
kokku kolm müügiletti, siis tuleb teada
anda igast müügiletist eraldi. Teisaldatava
ettevõtte majandustegevusteate esitamisega
on teavitamise kohustus täidetud ning
pärast seda ei pea enam igast üritusest
VTA-d
informeerima.
Teisaldatavate
kauplemiskohtade puhul on kohustus
teavitada VTA-d ka tegevuse lõpetamisest.

Rõuge noored on
oodatud kohalikku
töömalevasse
Rõuge avatud noortekeskus ootab
13‒17-aastaseid
Rõuge
valla
noori
töömalevasse. Malev toimub 2.‒15. juulil
Rõuge vallas ning kokku saab selles osaleda
25 noort. Toitlustus, majutus ja tegevused on
osalejatele tasuta.
Töömalevasse saab registreeruda kuni
10. juunini või kuni kohtade täitumiseni
veebivormi kaudu, mis asub aadressil
https://goo.gl/forms/RdvyaHerfbkLLyOF2.
Registreerumistähtaja möödudes võetakse
kõigi malevlastega ühendust.
Noortemaleva toimumist rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti noorsootöö keskuse elluviidava
ESF
kaasrahastatud
programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.
Küsimuste korral pöörduda Rõuge valla
noorsootöö spetsialisti Angelika Alströmi
poole: tel 5383 7589, e-post raugeank@
gmail.com.
Hea Rõuge valla ettevõtja!
Aita kaasa meie noorte töömaleva
korraldamisele: kui teil on pakkuda
noortele sobilikku tööd, siis palun võtke
ühendust ülal toodud telefonil või e-posti
aadressil. Malev toimub 2.‒15. juulini ning
selles osalevad nii Rõuge valla kui ka meie
sõprusvalla Rae valla noored.

Lapsendamise ja
hoolduspere infotund
Võrus
18. juunil kell 17 toimub Võru
linnavalitsuse saalis (Tartu tn 25, IV
korrus) infotund, kus jagatakse teavet
asendushooldusteenuse kohta. Infotunnile
on oodatud inimesed, kes on kunagi
mõelnud lapsendamise, hoolduspereks
olemise või lapse eestkostjaks olemise
peale. Ühtlasi on oodatud kõik praegused
eestkoste-, hooldus- ja lapsendajapered,
kellele jagatakse teavet tasuta teenuste
kohta. Infotunnist võivad osa võtta kõik
huvilised.
Küsimuste
korral
pöörduda
sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse
tugiteenuste koordinaatori Ave AlliksaarTamme
poole:
ave.alliksaar-tamm@
sotsiaalkindlustusamet.ee,
tel
5393
7684/742 0036.

Ajutise jaemüügi- või toitlustusettevõtte,
see tähendab mitte üle kolme kuu ühel
müügialal toitlustamise või jaemüügiga
tegeleva ettevõtte või eraisiku puhul
märgitakse teatele tegevuse alustamise ning
lõpetamise kuupäevad.
Kui laadal soovitakse müüa värskeid
puu- ja köögivilju, sealhulgas maasikaid, siis
tuleb tarbijale teada anda nende päritoluriik,
mida peab olema võimalik tõendada.
Kui laadal (või turul) soovitakse
müüa oma kodus valmistatud toitu, tuleb
peale eelneva esitada VTA-le veel üks
majandustegevusteade eraelamus toidu
käitlemise kohta.
Kui veterinaar- ja toiduameti ametnik
avastab laadal loata tegevuse, palutakse
tegevus lõpetada ja laadalt lahkuda. Tasub
teada, et toit peab olema „jälgitav“ kõigil
tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.
Juhul kui VTA tuvastab müügilt tõendamata
päritoluga toidu, siis loetakse see ohtlikuks
ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.
Majandustegevusteadet ei pea esitama
juhul, kui toitu pakub eraisik ühe korra

näiteks mõnel heategevusüritusel, kogukonda, kooli või lasteaiaperet ühendaval
laadal. Teisisõnu: sel juhul, kui ürituse siht
pole eeskätt tulu saamine, vaid kogukonna
ühteliitmine.
Ent igal juhul tuleb laadal või turul
või muul väliüritusel toitu müües või
valmistades pöörata tähelepanu järgmistele
punktidele:
müüja peab olema terve ega tohi
põdeda viirus- ja nakkushaigusi;
müüjal peavad olema võimalused
isikliku
hügieeni
tagamiseks,
sh
hügieeniliseks kätepesuks;
kui müüakse müügipakendisse
pakendamata toitu või valmistatakse toitu
kohapeal, siis kõik pinnad, millega toit kokku
puutub peavad olema puhtad ja terved.
Vajadusel tuleb tööpindu puhastada ka
laadapäeva jooksul, et välistada saastumist;
kui on vaja ka päeva jooksul
puhastada töövahendeid või pesta toitu,
siis mõelge läbi, kuidas saate seda teha
hügieeniliselt. Kui laadakorraldaja ei paku
joogivee nõuetele vastavat vett, siis on vaja

võtta joogivesi ise kaasa;
- toit, mis vajab säilimiseks külmkapi
temperatuuri, tuleb sellisel temperatuuril
hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapi
temperatuuri vajava toidu hoidmine
kõrgemal temperatuuril tekitab soodsa
keskkonna bakterite arenguks. Bakterid
tekitavad terviseprobleeme, millest mõnedel
võivad olla tõsised tagajärjed;
- toitu tuleb küpsetada põhjalikult, eriti
liha, muna ja mereande;
- valmistoit ja toores toit tuleb hoida
eraldi;
- varuge prügi jaoks vajalik kast või kott;
- müügil olev toit peab olema jälgitav.
Jälgitavus tähendab seda, et müüa peab
olema võimeline tõendama, kust on pärit
toit, mida ta müüb või mida kasutab toidu
valmistamiseks;
- tuleb veenduda, et oled kursis allergiat
või talumatust põhjustavate ainete või
toodetega ning oskad tarbijale oma toodete
kohta sellekohast teavet anda;
- paku oma kliendile vaid kvaliteetset ja
ohutut toitu!

Noored saavad nüüdsest omavalitsuselt rohkem tuge
Mais
hakkasid
noortegarantii
tugisüsteemi rakendama 35 kohalikku
omavalitsust, sh Rõuge vald. Tugisüsteemi
eesmärk on pakkuda tuge 16–26-aastastele
noortele, kes ei tööta ega õpi.
Kindlasti on igaühel tutvusringkonnas
mõni noor, kes hetkel ei tööta ega õpi ning
ei ole ka märgata, et ta teeks tulevikuplaane.
Teeb murelikuks, mis noorest saab ja
kuidas teda aidata. Hea uudis on see, et üha
rohkem on omavalitsusi, kes soovivad oma
piirkonna noori senisest enam toetada.
Mais
hakkasid
noortegarantii
tugisüsteemi
rakendama
need
35
kohalikku omavalitsust, kes on selleks
soovi avaldanud ja kellel on valmisolek
seda teenust ka pakkuda. See tähendab
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris
(STAR)
noortegarantii
tugisüsteemi
kasutuselevõttu, mis võimaldab saada teavet
enda piirkonna 16–26-aastaste noorte kohta,
kes tõenäoliselt vajavad tuge kas haridustee
jätkamiseks või tööturule jõudmiseks.
Samuti on noortegarantii tugisüsteemiga
liitunud omavalitsustel kohustust saadud
teabe alusel noortele tuge pakkuda.
Seejuures tuleb järgida noortegarantii
tugisüsteemi juhtumikorralduse mudelit,
aga ka noorsootöö ning sotsiaaltöö häid
tavasid.
Kuidas ära tunda tuge või
abi vajavat noort?
Kahjuks ei pruugi keegi tuge vajavat
noort kohe ära tunda, sest väliselt ei viita
sellele üldjuhul miski. Tegu on inimese eraelu
puudutava küsimusega, seetõttu tihti ei
julge lähedased ja sõbradki noore tulevikule
tähelepanu juhtida või uurida noorelt
mittetöötamise ja õpingute katkestamise
põhjuseid. Kiire elutempo tõttu vahel isegi
ei märgata, et noor on kõigele käega löönud,
edasiõpingutest loobunud, ei suuda pikemat
aega tööd leida ja on sihi kaotanud.
Noore probleemid tulevad ilmsiks
enamasti siis, kui seda oskavad märgata
lapsevanemad,
sugulased,
sõbrad
või
pedagoogid,
sotsiaaltöötajad,
karjäärinõustajad. Kui noor käib veel
koolis, võivad ka õpetajad oma kogemustele
tuginedes märgata, et noor on muutunud,
mis tähendab, et tal võivad olla mured. Seda
peegeldab muu hulgas noore käitumine,
hinded, suhtumine ellu ja õpitavasse.
Üldjuhul võib öelda, et kui noorel on
jäänud kool pooleli või kui täisealine noor ei

ole juba aasta aega töötanud ning ka ei otsi
tööd ega tee plaane, vajab ta tuge.
Millised on peamised riskitegurid?
Noorte Tugila eelmise aasta analüüs
näitas, et sagedaim riskitegur, miks
satutakse hätta on nii noormeeste kui ka
neidude puhul katkenud õpingud. Teine
oluline aspekt on elukoht maapiirkonnas:
elatakse piirkonnas, kus pole töökohti,
perede sissetulekud on väikesed ja puudub
piisav ühistranspordisüsteem, et käia
kaugemal tööl. Üheks noorte probleemiks
on ka vähesed sotsiaalsed oskused.
Kui 2015. aastal sügisel käivitus
15–26-aastaste mitteõppivate või -töötavate
noorte
toetamiseks
Noorte
Tugila
programm, siis kahe aasta töö tulemusel
võib öelda, et ligi 52% noortest ei oleks
programmi raames pakutava abini jõudnud,
kui keegi poleks nende olukorda märganud
või noore murele viidanud. Seega on oluline
osata märgata noori ja lugeda väliseid
märke.
12% juhtudel on Noorte Tugila poole
pöördunud noor ise või tema pere. 36%
juhtudel on noored jõudnud selle teenuse
juurde läbi noorsootöötajate, kes on liikunud
kohtades, kus noored käivad ning kus on
võimalik noortega suheldes võimalikke
probleeme või toe vajadust selgitada.
Kuidas uus süsteem ja juhtumikorralduse
mudel töötama hakkab?
Juba praegu on olemas noortegarantii
tugisüsteemi
olulised
osad,
mis
eraldiseisvalt töötavad, näiteks karjäärija tööturuteenused, noorsootöö toel
elluviidav Noorte Tugila programm,
kohaliku omavalitsuse enda teenused ja
noortele suunatud tegevus. Noortegarantii
tugisüsteem aitab kõigil tuge vajavatel
noortel nendeni paremini jõuda ja süsteemi
terviklikumaks muuta.
Noorte kohta, kes võiksid tööle ja
õppima asumisel tuge vajada, hakkavad
STAR-i
riiklikud
registrid
infot
andma kaks korda aastas: kevadel ja
sügisel.
Rahvastikuregistrist
saadakse
ühendusevõtuks vajalikud kontaktandmed,
nagu e-posti aadressid, telefoninumbrid ja
elukoha aadressid. Alaealise noore puhul
annab register ka noore hooldajate, näiteks
tema ema ja isa kontaktandmed, mis on
vajalikud, et kohaliku omavalitsuse töötaja
saaks noorega toevajaduse täpsustamiseks

ühendust võtta. Alaealise noore puhul saab
kohaliku omavalitsuse töötaja teavitada
lapsevanemaid, et nende lapse poole on
toepakkumisega pöördutud.
Kohaliku omavalitsuse pöördumise
saavad kõik need 16–26-aastased noored,
kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:
ei õpi ega tööta, pole töötuna arvel, ei ole
tuvastatud puuduvat töövõimet või üle
80-protsendilist töövõime kaotust; ei saa
töötamise toetamise teenust või hüvitist alla
pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest; ei
tegele ettevõtlusega; ei kanna vanglakaristust
või ei ole eelvangistuse tõttu kinni peetud; ei
viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.
Arvestades seda, et tegu on registrite
andmetega, mis ei pruugi kajastada
alati tegelikku olukorda, tuleb kohalikul
omavalitsusel üle täpsustada noorega
registrist saadud info ning noore toe
vajadus. Näiteks kui noor on asunud
elama ja õppima välisriiki, kuid pole
rahvastikuregistris
elukohamuudatust
teinud, võib noortegarantii tugisüsteem
registritest saada info, et noor pole aktiivne
ja võib vajada abi.
Kohalik omavalitsus lähtub noorte
andmeid kasutades andmekaitsereeglitest.
Samuti arvestab kindlasti noore soovidega
ning keegi vastu noore enda tahet tuge ja
teenuseid peale ei suru. Kui noor soovib
tuge, siis kohaliku omavalitsuse töötaja ehk
juhtumikorraldaja jõuab koostöös noorega
temale vajalike ja sobivate lahendusteni.
Noore eesmärkidest lähtuvalt koostatakse
ja arutatakse koos läbi plaan, kuidas
lahenduseni jõuda. Vajadusel kaasab
juhtumikorraldaja teenuste osutajad. Kõige
olulisem on see, et kohaliku omavalitsuse
töötaja nõustab ja toetab noort tema
teekonnal eesmärgi seadmisest kuni selle
saavutamiseni.
Kelle poole pöörduda Rõuge vallas?
Rõuge vallas aitavad noortegarantii
tugisüsteemi ellu viia Rõuge avatud
noortekeskuse töötajad Angelika ja
Helen, kellega saab ühendust e-posti teel
raugeank@gmail.com, telefonil 5340 3309
või külastades Rõuge avatud noortekeskust.
Artikkel on valminud sotsiaalministeeriumi ja Tugila koostöös
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EstWin baasvõrgu paigaldus Luutsnikus tänavu mais (foto: Aili Valb)

Rõuge valla eri paigus käib EstWin
baasvõrgu rajamine

Kukkus ja uppus
Kukkus vett võttes kaevu … Libises muru
niites kaldast tiiki … Kaotas ojast kastmisvett
võttes tasakaalu … Kaotsi läinud 5-aastane
tüdruk leiti tiigist uppununa. Paljude
traagiliste veeõnnetuste põhjuste tuum kõlab
just nii. Eelmisel aastal uppus 42 inimest,
nendest juhtumitest üle poolte põhjuseks oli
ootamatu vette kukkumine. Uppus neli last,
kellest kolm olid alla kuue aasta vanused. On
veeõnnetusi, mis arenevad väga kiirelt ja mida
on raske ette aimata. Tagantjärele kaaludes
leitakse siiski alati, et õnnetust oleks saanud
ära hoida. Selleks et õnnetusi juba eos ära
hoida, peab ohutu elukeskkonna kujundamine
olema kogu aeg esmatähtis.
Kukkumistega seotud olukorrad on
erisugused ja nende ära hoidmiseks on
raske igas olukorras toimivaid juhiseid anda.
Alustuseks on tähtis selliseid ohte oma kodu
ümbruses ära tunda. Kas sina tead, kus
varitsevad sinu kodu läheduses ohud, mis
võivad põhjustada vette kukkumist? Kas oled
mõelnud, millised on sinu võimed raskustes
toime tulla? Üksi õnnetusse sattudes saab ju
loota vaid iseendale. Paraku kehtib siin ütlus:
„Uppuja päästmine on uppuja enda asi“.
Lastel puuduvad kogemused, et ohtusid ja
oma võimeid õigesti hinnata. Seepärast peavad
täiskasvanud neil tiigi, basseini või vanni ääres
silma peal hoidma. Või kui järelevalvet tagada
ei suudeta, siis tuleb takistada juurdepääs

veekogule, näiteks ehitada sellele aed ümber.
See nõuanne kehtib aastaringi, sest raske
veeõnnetus võib tekkida ka läbi jää vajudes.
Eakatel on küll kogemusi, kuid õnnetuse
korral ei pruugi füüsiline seisund võimaldada
neil veest välja pääseda ning seepärast vajavad
tähelepanu nemadki. Möödunud aastal
uppunuist üle pooled olid vanuses 51–80
eluaastat. Selleks et eaka koduümbrus oleks
ohutum, tasub veevõtukohtade – olgu selleks
kaev, tiik või oja – juurdepääsud muuta
turvalisemaks. Kasulik on paigaldada nende
juurde käsipuud, rajada trepp või korralik
purre. Nendest vahenditest võib abi saada
ka mõni teie napsutanud külaline. Eelmisel
aastal uppunud meestest olid üle pooled
alkoholijoobes, naistest oli joobes kolmandik.
Päästeamet innustab ohutut elukeskkonda väärtustama ning viib selleks läbi
ennetuskampaaniat „Hoia silm peal“.
Kampaaniaga kutsume inimesi muutma
veekogude ümbrus ohutumaks ning pöörama
veekogude juures rohkem tähelepanu
nõrgematele pereliikmetele, et ei juhtuks
õnnetusi.

Maikuus jätkas Eesti lairiba arenduse
sihtasutus ehk ELASA Rõuge vallas baasvõrgu
ehitamist. Täpsemalt on hakatud optiliste
kaablite võrku maa sisse panema Misso‒
Kuura‒Murati‒Tsiiruli ning Kuura‒Ruusmäe‒
Luutsniku‒Savioru‒Viitina‒Pärlijõe‒Krabi‒
Hintsiko‒Vastse-Roosa‒Mõniste
trassil,
ühtlasi tehakse seda Nursi ja Sõmerpalu vahel
ning Sännast Tsooruni viiva maantee ääres.
Kaabel viiakse maa alla piki maanteed.
Tegu on EstWin baasvõrguga, mis kujutab
endast mikrotorude (microduct) tehnoloogial
rajatud optiliste kaablite võrku, mis
ühendab võrgusõlmi või juurdepääsuvõrke
ning võimaldab sideettevõtjatel (nt Telial,
Tele2-l, Elisal jt) pakkuda võrguteenust oma
klientidele. Seega ELASA ise võrguseadmeid ei
paigalda ja teenust osutatakse sideettevõtjatele
nn pimedat kiudu rentides. ELASA rajatud
EstWin baasvõrgu optilised kaablid võimaldab
tehnoloogia arenedes pakkuda üha suuremaid
andmete edastamise kiirusi, samuti on
võrguressurss lihtsalt suurendatav, mis koos
tagavad võrgu tulevikukindluse.
EstWin projekti raames on aastate
jooksul üle Eesti rajatud juba väga ulatuslik
baasvõrk ning käimas ongi selle võrgu ehituse
viimased tööd. Projekti siht on viia uue
põlvkonna lairibaühendused kõikjale Eesti
maapiirkondadesse. Baasvõrk peab optilise
kaabliga katma eelkõige need piirkonnad,
kus täna puudub valguskaablil põhinev
internetitaristu täielikult või kus olemasoleva
taristu võimalused on ammendunud.
EstWin baasvõrgu ehitus on vaid
esimene etapp kogu Eestit katva interneti
sidevõrgu rajamise projektis. Tasub teada,

et selle konkreetse projekti (baasvõrgu
rajamise) raames ei ehitata veel välja
lõppühendusi
baasvõrgust
klientideni.
Baasvõrgu valmimisele peavad järgnema
juurdepääsuvõrkude rajamise projektid,
mille käigus viiakse ühendused konkreetsete
tarbijateni.
Kuigi EstWin baasvõrgu projekt ei too
optilist sidekaablit tarbija ukseni, on projekti
peasiht viia lairibaühendused tarbijale
palju lähemale ning teha neile tulevikus
lihtsamaks
internetipõhiste
teenuste
kättesaadavus. EstWin baasvõrk võimaldab
mitmel eri sideoperaatoril sama-aegselt
ühes piirkonnas oma teenuseid pakkuda.
Selleks, et sideoperaatoritel oleks EstWin
baasvõrgu vahendusel võrdsed võimalused
oma tarbijateni jõudmiseks, ühendatakse
baasvõrgu ehituse käigus kõik sidetrassi
lähistele jäävad sideoperaatorite sõlmed.
Projekti lõppedes peaks 98% Eestis
paiknevatest majapidamistest, ettevõtetest ja
asutustest asuma rajatud baasvõrgust mitte
kaugemal kui 1,5 kilomeetrit. Seda, kui palju
on tänaseks võrku ehitatud ja kui palju on
loodud ühenduspunkte, on võimalik vaadata
ELASA veebilehel www.elasa.ee/estwinarvudes. Võrgu paiknemisega saab tutvuda
portaali kaardirakenduse kaudu http://ela12.
elasa.ee/elakaart. EstWin baasvõrku ei rajata
piirkondadesse, kus sarnane sidetaristu juba
on olemas.
Hea ülevaate praegustest interneti
tarbimise võimalustest Eestis saab ka
infosüsteemi http://netikaart.ee kaudu. Sellel
lehel on võimalik vaadata internetiühenduse
võimalusi erisugustes kohtades üle kogu Eesti.

Riivo Mölter
Lõuna päästekeskus ennetusbüroo nõunik

Ole supluskohas teadlik ja tähelepanelik!
Rõuge
valla
supluskohtades
rannavalvetöötajaid ei ole. Selleks et suvi ja
suplushooaeg mööduks muretult ning kõigile
meeldivalt, palume meeles pidada järgmist:
- lapsi veekogu juures järelevalveta jätta ei
tohi;
- hinda oma ujumisoskusi kriitiliselt, pole
mõistlik ujuda kõige kaugemale või ületada
veekogu kellegi ärgitusel;
- ära mine ujuma üksinda või pimedal ajal;
- väldi ujumaminekut ja pea ees vettehüppeid tundmatus kohas;

- ära mängi kunagi uppumist;
- õhkmadratsid ja ujumisrõngad ei ole
turvalised vahendid, et nendega muretult
kaldalt kaugele liikuda;
- äikese korral on vetteminek eluohtlik;
- avalikes kohtades, sh supluskohtades on
alkoholi tarbimine keelatud;
- samuti on avalikes supluskohtades
keelatud loomade ujutamine;
- prügi pane selleks ette nähtud kasti või
selle puudumisel vii endaga kaasa.

Rõuge valla piirkonnas ehitatud (sinisega) ja tänavu ehitatav (punasega) EstWin baasvõrk
(allikas: ELASA)
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Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud
Tehnilise järelevalve amet (TJA) juhib
kinnistuomanike
tähelepanu
vanadele
põllumajandushoonetele, millest paljude
seisukord võib olla ohtlik. Selliseid
nõukogudeaegseid ja veel vanemaid hooneid
(nt laudad, tootmishooned, töökojad, kuivatid,
heinaküünid jms) on üle Eesti palju. Osa neist
on kasutusel aastaringi või hooajati ning osa
seisab kasutuseta.
Kevadsuvel, mil põllumajandussektor
aktiveerub, leiavad need hooned rohkem
kasutust ja omanikel tuleks need ohutuse
tagamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks üle
vaadata. Viimastel aastatel on ette tulnud
juhtumeid, kus hoone konstruktsioon või
mõni selle osa on purunenud ning tekitanud
peale varalise kahju ka vigastusi inimestele.
Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitis
olema nii ehitamise kui ka kasutamise vältel
ohutu inimesele, varale ja keskkonnale.
Ohutuse tagamise eest vastutab kogu ehitise
olemasolu vältel omanik. Kui ehitise omanikul

tekib kahtlus ehitise püsivuses või tal puuduvad
vajalikud oskused selle hindamiseks, on
soovitatav tellida ehitise erakorraline audit
pädevalt isikult. Ehitusinseneride pädevust
kontrollib ja kutsetunnistusi väljastab Eesti
ehitusinseneride liit, kellelt saab teavet ka
väljastatud kutsetunnistuste ehk pädevate
isikute kohta.
Kui on tekkinud juba selline olukord, kus
ehitis on muutunud ohtlikuks, tuleb koheselt
kasutamine lõpetada ning takistada kõrvaliste
isikute ligipääs ehitisele. Ohutus peab olema
tagatud ka nende ehitiste puhul, mis ei ole
enam kasutuses.
TJA kutsub kõiki üles: kui märkate
ohtlikku ehitist, andke sellest teada kohalikule
omavalitsusele või tehnilise järelevalve ametile.
Anu Võlma
TJA avalike suhete peaspetsialist
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Drooni lennutamisel tuleb arvestada kehtivaid
nõudeid ja inimeste heaolu
Suvisel turismi- ja üritustehooajal kohtame
sagedamini inimesi, kes rahvakogunemistel
või muudes kohtades soovivad lennutada
drooni ning selle abil salvestada sündmust:
koguda pildi- ja videomaterjali. Oma
õhusõiduki kasutamisel tuleb aga teada
paljusid asjaolusid, sh kehtivaid õigusakte ja
arvestada üritusel viibivate inimeste heaoluga.
Siinkohas toome välja olulisemad punktid.
1. Oma mehitamata õhusõidukit (sh
drooni) lennutama hakates, mõtle eelnevalt
tegevusplaan läbi: kus lennutad, kui kõrgel,
mis ajal, kas on piiranguid, kas seade on
töökorras ja aku(d) laetud jms.
2. Enne lennutamist veendu, et
pealtvaatajad ja kõrvalised isikud on
ohutus kauguses, vajadusel tähista stardi- ja
maandumisplats.
3. Mehitamata õhusõiduk on õhusõiduk,
selle käitaja on õhusõiduki juht ning
selle lennutamisel kehtivad lennundust
reguleerivad õigusaktid. Pea meeles, et on
olemas erisugused õhuruumiosad, kus peab

Koolide lõpupeod

Tule Võrumaa elu muutvaid ideid leidma,
arendama ja ellu viima!
Võrumaa on lahe! Siin on uma ja hää
ning meil aigu om, aga nüüd anname
vunki mano ja otsime ideid, mille abil
Võrumaa elu kõigi jaoks veelgi paremaks
muuta.
Iga idee on teretulnud. Peaasi, et see
puudutaks meie elu-olu ja inimesi uudsel
moel. Rauda taguma ega betooni valama
me ei hakka, vaid mõtleme pigem sellele,
millised tõhusad inimeste toimetulekut
parandavad teenused on meil siin puudu.
Kui mõtted kogutud, siis arendame neid
üheskoos ja spetsialiste kaasates ning
viime parimad lahendused ellu.
Et kuskilt pihta hakata, kutsume teid
teisipäeval, 12. juunil kell 13–17 Võrumaa
toidukeskusesse esimestele ideetalgutele,
kus saab korraldajate ning teiste osalejate
kaasabil oma ideed või algatust arutada ja

edasi vormida. Lisainfo ja registreerimine:
https://vunkimano.vorumaa.ee.
Suvistele ideetalgutele järgnevad 5.–7.
oktoobril häkatoni vormis loometalgud,
kus koos spetsialistidega arendatakse
ideed 48 tunni jooksul käegakatsutavaks
lahenduseks. Parimad ideed viiakse
ellu
koostöös
Võrumaa
kohalike
omavalitsustega.
Ootame kõiki võrumaalasi oma ideid
jagama ja neid koos edasi arendama, et
meie kogukonnale paremaid teenuseid
pakkuda!
Vunki mano pilootprojekti veab eest
Võrumaa omavalitsuste liit koostöös
Võrumaa arenduskeskusega.

Haanja kool
15. juuni kell 15
Mõniste kool
16. juuni kell 15
Rõuge kool
16. juuni kell 15
Varstu kool
16. juuni kell 17

Õpetajad soovivad teile head
kooliteed!

Vunki Mano
korraldustoimkond

eeldades, et jõutud on alles vahefinišisse.
Väitluses asuvad vastamisi Hiiumaa
vallavolikogu esimees Aivar Viidik ning
Lõunalehe vanemtoimetaja Ülle Harju.
Kohtuniku rolli täidab Tallinna ülikooli
avaliku halduse õppejõud Kersten Kattai.
Teise
aruteluteemana
küsitakse,
miks 21. sajandil kaugtöötamist endiselt
võõristatakse ning kui kaugtöötamise
levikule õlg alla panna, kas see võiks
korvata
äärealadelt
riigitöökohtade
järjepidevat
kadumist.
Arutelu
modereerib riigihalduse minister Janek
Mäggi ning ühes mõtlevad kaugtöötava
Saue vallavalitsuse juht Andres Laisk ja
praktiseeriv kaugtöötaja Kerli Kõiv.
Kagu-Eesti eelarvamusfestival on Paide
arvamusfestivali sõsarüritus, mille fookus
on regionaalselt kõnekatel teemadel
ning teemasid käsitletakse festivali
nimest
tingituna
eelarvamuslikult.
Eelarvamusfestivali
kavaga
saab
tutvuda aadressil www.facebook.com/
eelarvamusfestval.

Haanjas lõpetavad
tänavu lasteaia kuus last
Haanja lasteaia lõpetavad sel
õppeaastal:
Lisandra Jõgeva
Evo Heinrich Koobakene
Marten Mäeots
Märt Noormaa
Urmor-Kaur Talo
Ron Enri Tšugurov

Kagu-Eesti eelarvamusfestival toob nimekad
arvajad kokku üle kogu hukas ilma
Kagu-Eesti
eelarvamusfestival
toob tänavu 9. juunil juba kolmandat
korda kokku mõelda ja arutleda
armastavad inimesed, et otsida tõde
ja valet eelarvamusest – ilm on hukas.
Eelarvamusfestival
toimub
Eesti
maanteemuuseumis Varbusel.
Festivali ilm on hukas täiesti
otseses, aga ka ülekantud tähenduses.
Ebakõlasid, eelarvamusi ja eksitusi
otsitakse eelarvamusfestivalil kokku
kuueteistkümnel teemal, sh näiteks metsa
tuleviku teemal, Rail Balticu ja muude
suurtaristute planeerimise teemal, odava
viina teemal, maaelu võimalikkuse ja
eestlaste kestmise teemal.
Võrumaa
arenduskeskus
ning
rahandusministeeriumi Võru talitus
veavad festivalil eest kahte arutelu.
Sportliku väitluse formaadis vaieldakse
läbi see, kas haldusreformiga paika
saanud uus haldusstruktuur on see õige
järgmisteks aastakümneteks või tuleks
viivitamata haldusreformiga edasi minna

olema lennuameti ühekordne luba, nt Tallinna,
Tartu, Ämari, Pärnu, Kuressaare, Kärdla kohal
olev õhuruum, aga ka tundliku loomastikuga
alad. Ühekordne luba tuleb küsida ka siis, kui
seadet lennutatakse kõrgemal kui 150 meetrit
maapinnast.
Üritusel või rahvakogunemisel mehitamata
õhusõiduki käitamiseks peab olema ürituse
või rahvakogunemise korraldaja luba või
kooskõlastus. Täpsem info on kättesaadav
lennuameti
internetilehel
www.ecaa.ee/
teenused −>mehitamata õhusõidukid.
4. Rahvakogunemist drooniga salvestades
tuleb järgida ka tänavu 25. maist kehtima
hakanud isikuandmete kaitse üldmäärust.
Juhiseid selle kohta leiab andmekaitse
inspektsiooni veebilehelt aadressil www.aki.
ee/juhised.
5. Mis peamine: mehitamata õhusõidukit
ei tohi käitada hooletult või vastutustundetult,
mille tagajärjel võib sattuda ohtu inimeste elu,
tervis, vara või teised õhuruumi kasutajad.

P STITEE
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Kas oled kontrollinud oma kaevu
seisukorda ja vee puhtust?
Keskkonnaamet tuletab meelde, et
suve algul on soovitatav kontrollida oma
salvkaevu olukorda ja vee kvaliteeti.
Maa- ja suvilapiirkondades saadakse
vett paljudel juhtudel salvkaevudest. Enne
suvist veevõttu tuleb aga kaevu seisukord
üle vaadata ning vajadusel seda puhastada
ja desinfitseerida, et vältida vee reostumist
väliskeskkonnast tuleneva saastega. Õige
aeg selleks on just suvine kuivaperiood.
Salvkaev
on
rajatud
maapinnalähedastesse
veekihtidesse,
mistõttu kaevuvesi on maapinnalt lähtuva
reostuse eest kaitsmata. Samuti võib
salvkaevu sattuda kõrvalisi esemeid või
väiksemaid loomi, mis on üheks reostuse
allikaks.
Kui kaevu pole pikemat aega kasutatud,
siis tuleks esmalt alustada kaevu tühjaks
pumpamisega. Reostuse ilmnemisel tuleb
salvkaev puhastada ja desinfitseerida, üle
kontrollida nii kaevu tehniline seisukord
kui ka võimalikud reostusallikad. Kui

kaevu ei puhasta, siis võib see olla ohtlik
nii inimese tervisele kui ka keskkonnale.
Võimalusel tuleks kaevuvett kontrollida
iga kolme-nelja aasta tagant, kuid kahtluste
korral ka sagedamini. Veeproove võtavad
atesteeritud veeproovivõtjad, kes järgivad
kehtestatud nõudeid.
Vee kvaliteedi hindamist saab
iga
kaevuomanik
tellida
näiteks
Eesti keskkonnauuringute keskuselt,
terviseametilt ja suurematelt veeettevõtetelt. Joogivee puhtust hindavad
akrediteeritud laborid, kes analüüsivad vee
mikrobioloogilisi ja keemilisi omadusi.
Selleks, et vältida kaevu reostumist,
tuleb täita kaevu hooldusala nõudeid.
Salvkaevu rakked peavad ulatuma
vähemalt 70 cm kõrgusele maapinnast
ning maapind kaevu ümber peab olema
ümbritsevast reljeefist kõrgem. Kindlasti
tuleb üle vaadata kaevukaane seisukord,
et vältida sademevee, kõrvaliste esemete
ja elusolendite kaevu sattumist.

Puhkuseteateid raamatukogudelt
Luutsniku raamatukogu on suletud 4. juunist kuni 17. juunini.
Rõuge raamatukogu on suletud 25. juunist kuni 15. juulini.
Viitina raamatukogu on suletud 25. juunist kuni 6. juulini.

Varstu lasteaias toimus traditsiooniline
heategevusüritus
Maikuu teisel laupäeval toimus taas
Varstu lasteaia heategevusüritus „Sipelgas
kutsub head tegema“.
Üritusel oli kõigil suurtel ja väikestel
lastel võimalus kätt proovida sokihiire
tabamisel või pardi õngitsemisel, osaleda
õnneloosil või saada vinge näomaaling.
Ühtlasi sai maitsta lapsevanemate
valmistatud küpsetisi, pannkooke ja läbi
aegade populaarseimat hitti: omatehtud
jäätist
koduses
vahvlikoonuses.
Loomulikult oli kõigil külla tulnud lastel
võimalus mängida lasteaia õuealal olevatel
atraktsioonidel ja seda nii palju, kui süda
lustis.
Tänu lahketele annetajatele ja Varstu
laadal toimunud oksjonilt saadud rahale
kogusime kokku suisa 361 eurot! Suursuur aitäh kõigile toetajatele!

Lasteaia heategevusürituse on ellu
kutsunud Varstu lasteaia aktiivsed
lapsevanemad ja see viiakse igal
aastal läbi Varstu kevadlaada raames.
Heategevusürituselt
saadud
rahaga
oleme õuealal välja vahetanud kaks
kehvas seisukorras kiike, vahetanud
mängumajade katused ja värskendanud
värviga ronimisatraktsioonid. Sellel
aastal kogutud raha eest plaanime jätkata
lasteaia õueala atraktsioonide uuendamist.
Kõik ikka selleks, et meie enda laste
mängukoht muuta veelgi lahedamaks ja
samas tugevdada meie kui lastevanemate
kogukonda.
Aigi Young
Varstu lasteaia lapsevanem

Foto: Jaana Kõvatu
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Rõuge põhikooli õpetajad avardasid teadmisi
kaasava hariduse rakendamiseks
Rõuge põhikoolis õpib 175 õpilast.
Kool lähtub oma tegevuses kaasava
õppe põhimõtetest, mille kohaselt õpib
üldjuhul haridusliku erivajadusega õpilane
elukohajärgses koolis. Kuna kaasava hariduse
põhimõtete järgimine tähendab kogu kooli
meeskonna jaoks pidevat õppimist ning tihti
ka uute olukordadega harjumist, toimus sel
kevadel Rõuge koolis kolmepäevane õpiüritus.
Koolituse eesmärk oli täiendada õpetajate
teadmisi ja oskusi kaasava hariduse põhimõtete
rakendamisel ning uurida ja vahetada
kogemusi, kuidas haridusuuendustega tulevad
toime teised koolid.
Sihtasutus Innove vahendusel rahastas
kõnealust õpiüritust Euroopa sotsiaalfond
tegevuste
„Õpetajate
ja
koolijuhtide
professionaalse arengu toetamine“ ning
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning
haridusasutuste juhid“ raames.
Projekt oli suunatud kõigile Rõuge
põhikooli lastega töötavatele inimestele.
Koolitus koosnes kahest õppepäevast Rõuge
põhikoolis ning õppekäigust kaasavat haridust
rakendavasse kooli. Esimesel õppepäeval
rääkis Tallinna ülikooli lektor Kadi Lukanenok
peamiselt õppimisega seonduvatest raskustest
ja nendega toimetulekust. Teisel päeval arutleti
koos õppejõu Lii Lilleojaga käitumisraskuste
teemal.
Kogu
kollektiiv
sõitis
pealinna
õppekäigule 15. mail: siht oli uurida, kuidas
toimetatakse
erivajadustega
õpilastega

Tallinna kunstigümnaasiumis. Õpetajad said
vaadelda tunde klassides, kus on erivajadusega
õpilased kaasatud nii tavaklassidesse kui ka
keelekümblusklassidesse. Samal päeval oli
Rõuge kooli õpilastel e-õppe päev. Õpilased
jäid koju ning õpetajad jagasid õppeülesandeid
e-kooli kaudu.
Kaasava hariduse koolitus aitas õpetajal
oma
personaalset
õpetamiskogemust
analüüsida. Lisaks saadi uusi teadmisi ning
kuulati kolleegide kogemusi ja nõuandeid.
Uued teadmised koos seniste kogemustega
annavadki oskuse luua, kohandada ja
viia ellu oma õpetamispraktikas vajalikke
meetodeid ning rakendada õppevahendeid
ka jõukohaselt. Ehk kokkuvõttes: arvestada
erivajadusega õppija individuaalsete võimete
ning vajadustega.
Kooli meeskonnaliikmete hinnangutest jäi
kõlama, et peale uute ideede, mõtete ja võtete,
saadi emotsionaalset jõudu ning kinnitust, et
teeme oma tööd hästi.
Maie Oppar
Rõuge põhikooli eripedagoog

Rõuge valla rahvusvaheline noorsootöö
loob uusi võimalusi
Rahvusvahelist
noorsootööd
on
Rõuge piirkonnas tehtud aastast 2001.
Kui võtta arvesse esimesi väliskoolitusi,
siis on sellega tegeletud juba 1998. aastast.
Haldusreformijärgne uus Rõuge vald on
koondanud kokku aga noorsootöö uued ideed
ning ületades seniseid tegevuspiire on jõutud
täna paljude uute lahendusteni.
Olulise tõuke võimaluste avardumisele on
andnud osalemine Eesti noorsootöö keskuse
koordineeritud koostöörühmades, aga ka
Erasmus+ programm, mis toetab tegevusi
rahaliselt.
Selleks et saaksid tekkida uued
rahvusvahelised algatused, uued kontaktid ja
partnerlussuhted eri organisatsioonide vahel,
on olulisel kohal noorsootöötajate teadlikkus,
kuidas rahvusvaheliste võimaluste kaudu
arendada meie noore isiklikku potentsiaali.
Rõuge valla noorsootöötajad on osalenud
õppevisiitidel Türgis, Horvaatias ja Maltal,
kus on saadud ideid ja kontakte edasisteks
tegevusteks.
Rahvusvahelistest projektidest on edukalt
lõppemas noortejuhi Romet Pazuhanitši
eestvõttel toimunud Mõniste ja Hispaania
noorte ühisprojekt „Be Active – No Lazy“.
Selle käigus otsiti lahendusi, kuidas kujundada
noorte hulgas aktiivse ja tervisliku elu valikuid.
Rõuge noortel on Pait Priidik Pettai
eestvedamisel käimas algatusprojekt „Healthy
News“, mida tehakse koos Hispaania noortega
ning mis keskendub samuti teadlikele ja
tervislikele valikutele ning (sotsiaal)meedia
kampaaniate kriitikale. Projekti tegemistega
saab tutvuda näiteks „Healthy News“ Youtube’i
kanalil.
Tänavu hakkavad meie noored koos
Läti ja Soomega ellu viima projekti „Safe
Space“, mille keskne teema hõlmab noorte
omavahelist kiusamist: kuidas seda märgata
ja vähendada. Tegu on erilise projektiga juba
seetõttu, et sellest saab ettevõtmise ellukutsuja,
Rõuge põhikooli õpilase Lisette Heituri 8.
klassi lõpetamiseks vajalik loovtöö. See näitab
formaalse- ja mitteformaalse õppe suurepärast
koosmõju.

Samasugune kogemus on varasemalt
Katri Kõval projektiga „Healthy Lifestyle“,
kes samuti koostas projektist kooli loovtöö.
Rõugest pärit Liivika Koobakene viis aga ellu
rahvusvahelise projekti „Frame of Tolerance“,
mis sai teoks koostöös Võru gümnaasiumiga.
Tänavu on käimas ka noorteprojekt
Gruusias ning maikuus osalevad meie
valla noored rahu ja kunsti teemalises
noorteprojektis Türgis.
Noore isiklikuks arenguks pakub
võimalusi Euroopa vabatahtlik teenistus, mis
on aidanud meie noori saata mõnda teise
riiki (Gruusia, Kreeka), aga ka tuua noori
mõnest välisriigist siia, tänavu olid siin näiteks
Portugali vabatahtlikud. Vabatahtlikud on
ennast saanud teostada Haanja ja Rõuge
noortetubades ja noortekeskustes. Sügisel
tuleb meile vabatahtlik Gruusiast.
Aprillis esitati Erasmus+ taotlusvooru
kolm taotlust kogusummas 141 230 eurot.
Positiivse otsuse korral teostub koostööprojekt
Slovakkia ja Itaaliaga, mis toob kaasa nii
noorsootöötajate kui ka kogukonna liikmete
koolitusi ja õppevisiite, et tundma õppida
ettevõtlikkust
toetavaid
kogukondlikke
mudeleid Euroopas. Samuti on Liivika
Koobakese eestvõttel noortel soov teoks
teha rahvusvaheline noortealgatusprojekt
koos Türgi ja Poolaga, et suurendada eri
põlvkondade koostööd. Üks noorteprojekt,
mille on algatanud Rõuge noor HannaLiisa Sarik ja Gruusia vabatahtlik Ketevani
Asieshvili, on kavas läbi viia Gruusias; see
koondaks kuue eri riigi noored, et arendada
kriitilist mõtlemist otsuste ristteel.
Rõuge vald seob täna kümmet
noorsootöötajat ja pakub noorsootöö kaudu
tegevusvõimalusi ligikaudu tuhandele noorele.
Ühise valla ja ühise meeskonnana oleme
tugevamad tegema põnevamaid algatusi ja
mahukamat koostööd. Kutsume ka meie
kogukonna liikmeid jagama noortega oma
rahvusvahelisi kontakte ja ideid, mis aitaks
kaasa noortel põnevamale eneseteostusele.
Kerli Kõiv
noorsootöö spetsialist
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Avastagem Baltimaade mõisad – pidutseme koos!
Eesti, Läti ja Leedu linnuste ja mõisate
ühendused kutsuvad avastama enam kui 130
mõisat, et üheskoos tähistada vabariikide 100.
sünnipäeva aastat ja Euroopa kultuuripärandi
aastat. Külastusmäng kestab 16. septembrini.
Täpsemalt saab ettevõtmise kohta teavet
veebilehelt visitbalticmanors.com/ee, kus muu
hulgas leiab losside ja mõisate loendi, kalendri,

kaardi, aga ka külastusmängu reeglid.
Rogosi mõis ootab külastusmängus
osalejaid järgmistel kuupäevadel: 9. juuni, 13.
juuni, 6.‒7. juuli, 21.‒22. juuli ja 4., 11., 18.
august ning 9. september.
Sirje Pärnapuu
Haanja piirkonna kultuuritöö juht

Haanjas toimus „Kaitse end ja aita teist“
ohutuspäev
Neljapäeval, 24. mail toimus Haanja
spordi- ja puhkekeskuse aladel populaarse
laste ohutusõppe programmi „Kaitse end ja
aita teist“ ehk KEATi ohutuspäev. Üle Võru
maakonna oli kokku tulnud 15 koolist 130
õpilast. KEATi programmi põhieesmärk on
anda 6. klassi õpilastele põhikooli riikliku
õppekava ning seda läbiva teema „Tervis ja
ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid
teadmisi ja oskusi.
Omandatud teadmisi testiti ja kinnistati
põnevates teemapunktides, mida viisid läbi
erisugused asutused: päästeamet, Suhka
vabatahtlik päästekomando, Lõuna-Eesti
pommigrupp, maanteeamet, politsei- ja
piirivalveamet, Eesti Punane Rist, Kaitseliit,
häirekeskus, Elektrilevi, OLE (Raudteeohutus)
ja Võru noortekeskus. Iga kool sai läbida
järgemööda kõik 16 tegevuspunkti.
Koolitusprogrammi
ja
ohutuspäeva
läbinud noor teab, kuidas kustutada pannil
põlema läinud rasva, oskab abistada veekogul
hätta sattunud inimest, teab, millal helistada

häirekeskusesse, oskab anda abi teadvuseta
kannatanule ja saab hakkama ka teiste
keskkonnast tulenevate ohtude korral.
Õpetajad said samal ajal suurendada
oma
teadmisi,
osaledes
koolitusel
„Mitmekesisemad tegevused koolitundides
ja vahepauside ajal“, mille tulemusena nad
omandasid oskused tegemaks nii, et lapsed
töötaksid tunnis kaasa ja oleksid aktiivsed, aga
samas ei segaks tundi kõrvaliste tegevustega.
Toimekale päevale pani väärika punkti
lustlik veeolümpia, mis tõi kilkeid ja rõõmu
kõikidele. KEATi programmis osalemist
soovitame kõikidele koolidele. Põnev ning
hariv on see nii õpilastele kui ka juhendajatele.
KEATi
ohutuspäeva
toimumisele
aitasid kaasa osaühingu Cristella VT ja
KPG Kaubandus, Priit Narusk, pubi Finiš,
Sirje Pärnapuu, Ruusmäe noortekeskus,
Rõuge vallavalitsus, sihtasutus Võrumaa
arenduskeskus, Urmas Veeroja ja Haanja kool.
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Rõuge Maarja koguduse teated
Teisel pühapäeval pärast nelipüha, 3. juunil
kell 11 armulauaga jumalateenistus.
Kolmandal pühapäeval pärast nelipüha ehk
10. juunil kell 11 armulauaga jumalateenistus.
Neljandal pühapäeval pärast nelipüha ehk
17. juunil kell 11 armulauaga jumalateenistus.
Suvine leerikursus alustab kooskäimist 10.
juunil kell 12.30 kogudusemajas Rõuges.
Vestlusring toimub Rõuge kogudusemajas
28. juunil 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).

Rõuge vallavalitsus on kuulutanud välja konkursi
planeeringu- ja ehitusspetsialisti ametikohale
Planeeringu- ja ehitusspetsialisti põhiülesanneteks on ruumilise planeerimise ja
ehitusalase tegevuse korraldamine Rõuge vallas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda
Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
• keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla
omandamisel);
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud
nõuetele;
• ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
• kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
• oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia planeeringute ja ehitusega seotud toiminguid;
• eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne,
suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea
pingetaluvus;
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb:
- erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus)
Asutus pakub:
- võimalusi eneseteostuseks;
- vaheldusrikast tööd;
- koolitusi enesetäiendamiseks;
- toetavat meeskonda.
Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 13. juuniks 2018. a Rõuge vallavalitsusele aadressil vald@
rauge.ee.
Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv, tel 5328 4004.

Haanjas peeti KEATi programmi ohutuspäev, kus noored said kogemusi ka liiklusohutuse vallas
(foto: Võrumaa arenduskeskus)

RÕUGE KOOLI VILISTLASTE KOKKUTULEK
ANNETUSE
KAST

Rõuge lasteaia hoolekogu kutsub toetama!
Rõuge mudilaste mänguväljak soovib oma atraktsioone täiendada jooksuraja ja
kaugushüppekastiga, et meie võsukesed tulevikus oleksid kiired oma mõtetes ja
kõrgelennulised oma tegemistes.
Selle teostamisel on kõigil võimalus oma abikäsi ulatada.
Projekt läheb hinnanguliselt maksma 4400€, mis sisaldab endas ettevalmistusi, geotekstiile, jooksuraja matte, tõkkeid ja liivakasti rajamist koos piiretega. Töödega soovime
alustada uuel kevadel, kuid lasteaia jaoks on antud investeering liiga suur ja seda on
võimalik teostada ainult koos lastevanemate ja ettevõtjatega!
Kutsume üles kõiki praegusi ja tulevasi lapsevanemaid toetama meie ettevõtmist. Lisaks
kohalikke ettevõtteid, et saaksime kasvatada Teile tublid töölised ja koostööpartnerid.
Oma idee ja sooviga palun pöörduda Rõuge lasteaia juhataja poole
või helistage 53449088 (Eva Tuusis) ja kirjutage evatuusis@gmail.com.
Esimesed ettevõtjad on oma õla juba alla pannud.

AITA KA SINA MEIL SEE TEOKS TEHA!

LAUPÄEVAL, 9. JUUNIL

Ajakava:
14.00 algab registreerimine
15.00 kontsert-aktus Rõuge Maarja kirikus (esinevad nii praegused õpilased kui ka
vilistlased)
16.00 lendude pildistamine (Võru Foto, pildid saab kätte samal õhtul)
hiline koolilõuna sööklas (seljanka, morss, saiake)
avatud klassiruumid ja näitused (õpilastööde näitus, vanade fotode näitus,
EV100 ‒ armsad rõugelased läbi praeguste õpilaste kirjutiste) ja filmitoad (vanad
filmid koolist ja Rõugest, õpilaste valmistatud animafilmid legendidest, ülevaade sellest
õppeaastast läbi õpilase nägemuse)
19.00 pidu ansambliga Emili spordisaalis
avatud puhvet (Saarsilla talukohvik).
Osavõtutasu 15 eurot kanda Rõuge Vallavalitsuse arvele kas SEB EE231010402006965009
või Swedbank EE902200221068425529 (selgitusse märkida: Rõuge kooli kokkutulek ja
nimi).
Info:
e-post kool@rouge.edu.ee
tel 785 9315 (õpetajate tuba)
tel 785 9344 (sekretär ja raamatukogu)
tel 510 4900 (direktor Toomas Raju)
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MTÜ Misso Avatud Noorteklubi ja MTÜ Revolutsioon
esitlevad:
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kasutada targalt ära
tegevuste suunamisel
himõtteid
gruppide toimimise põ

Laupäeval, 9. juunil
kell 10.00–15.00
Missos Vesiroosi kohvikus
Koolitaja: DevelopDesign® konsultant

Kadri Kõiv
Registreerimine ja lisainfo:
info@revolutsioon.ee, +372 565 5410
www.revolutsioon.ee/missofest

Tasuta

Projekt “MissoFest” – koolitused Misso vabaühendustele
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Sissepääs on tasuta

22. juunil kell 19.00
Mõniste pargis
Jaanimängud
Kell 20 Mõniste rahvamaja näiteringi
etendus „Hulkurivalss“
Õhtu jätkub ansambliga K.T.K
Lisainfo: tel 5332 7560

Varstu piirkonna jaanituli
VANA-ROOSAS
REEDEL, 22. JUUNIL
ALGUSEGA KELL 21.00
TANTSUKS MÄNGIB
ANSAMBEL „ANMATINO“

Võistlusmängud lastele
ja täiskasvanutele
TOITLUSTUS
JÄRVE KOHVIKULT

Võidupüha pidulik mälestushetk
23. juunil kell 15
Rõuge Vabadussõja mälestussamba juures
Võidutuli jõuab Rõuge valda õhtul. Täpsem info
teekonna ja ajagraafiku kohta avaldatakse valla veebilehel
www.rauge.ee ja muudes infokanalites
Tule ja tähista võidupüha ning vii võidutuli ka oma
kodukülla!
Korraldavad: KL Võrumaa malev ja Rõuge vald
Info: tel 5841 5169 (Indrek)
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Jaanipäeval, 24. juunil
Plaani külas, Rõuge vallas

XXI PLAANI KÄSITSI
HEINANIITMISVÕISTLUS

Võistlus algab kell 13.00

Niitmisvõistluse ajal toimuvad:
rahvalikud jõukatsumised meestele,
naistele ja lastele
saunaviha tegemise töötuba
Orienteeruvalt kell 15.30
proovime esmakordselt aja peale niitmist
registreerimine kohapeal, osalejate arv piiratud

Korraldaja MTÜ Plaani Kotus
5177057, 5144675, https://www.facebook.com/Plaaniheinaniiduvoistlus

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

Infolehe koostaja ja toimetaja: Katre Palo
Järgmine infoleht ilmub 27. juunil, kaastööd saata 14. juuniks
e-post: kommunikatsioon@rauge.ee

Tehniline teostus: OÜ Kalurileht,
kalurileht1@gmail.com,
www.kalurileht1.ee

