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Noorte huvihariduse toetuse taotlused on oodatud
15. oktoobriks
Rõuge vallas on oluline, et siin elavad
noored ei jääks ilma huviharidusest ja
huvitegevusest ning sellega kaasnevatest
vajalikest
teadmistest,
oskustest
ja
kogemustest. Tuginedes sellele põhimõttele
on Rõuge vallavolikogus 1. märtsil 2018 vastu
võetud Rõuge valla huvihariduse ja tegevuse
toetamise kord. Selle alusel toetatakse valla
eelarvest Rõuge vallas elavate laste või
noorte õppimist huvikoolis ja osalemist
huvitegevuses. Toetust saab taotleda viiest
meetmest.
1) Huvihariduse toetus, mis on mõeldud
huviharidust pakkuvale asutusele, näiteks
muusikakool, spordikool, kunstikool jms, ning
makstakse asutusele õppekoha tegevuskulude
katteks. Vald tasud õppekoha kulu täies
ulatuses huvikooli esitatud arve alusel.
2) Huvitegevuse toetus on mõeldud
huvitegevust pakkuvale juriidilisele isikule.
Need on erisugused huviringid, klubid,
stuudiod, mtü-d vms. Selleks et seda
toetust saada, peab huvitegevuse pakkuja
esitama taotluse Rõuge valla haridus- ja
kultuuriosakonnale 15. oktoobriks või
15. veebruariks. Taotlusvormi leiab valla
veebilehelt ning selle lisadena tuleb esitada
huvitegevuse kirjeldus, Rõuge valla õppurite
nimekiri, eelarve, tunniplaan ja õppetegevuse
kava.
3) Osalustasu või õppetasu toetus,
millega saab lapsevanem taotleda huvikoolile
või -ringile makstava tasu hüvitamist. Toetuse
määr on kuni 50 eurot õppuri kohta kuus.
Taotlust saab esitada vastava taotlusvormi
alusel kaks korda õppeaasta jooksul: hiljemalt
15. oktoobril ja 15. veebruaril. Osalustasu/

õppetasu hüvitamise taotlus on vaja esitada
igal õppeaastal uuesti. Väljamaksed tehakse
igakuiselt pärast seda, kui Rõuge valla
haridus- ja kultuuriosakonnale on laekunud
maksekorraldus, mis tuleb esitada iga kuu 10.
kuupäevaks.
4) Transporditoetusega hüvitatakse
sõidukulu, mis on seotud huvihariduses või
huvitegevuses osalemisega. Transporditoetus
on kuni 30 eurot õppuri kohta kuus. Toetuse
suuruse arvutamise aluseks on läbitud
kilometraaž ja keskmine kütusekulu, mis on
määratud eraldi vallavalitsuse korraldusega
(21.03.2018 nr 2-3/161). Taotlus koos
kuludokumentidega tuleb esitada iga kuu 10.
kuupäevaks. Kulu tõendavad dokumendid
peavad olema originaalid ning need tuleb
tuua valla haridus- ja kultuuriosakonda või
teenusekeskustesse. Võimalik on esitada ka
mitme õppuri ühistaotlus, mille puhul on
oluline, et taotluse kinnitavad allkirjaga kõik
osapooled.
5) Laagris või võistlusel osalemise toetus.
Seda saab taotleda vaid huvikooli või -ringi
läbiviija. Toetuse määr on kuni 100 eurot
õppuri kohta aastas. Laager või võistlus peab
olema seotud huvikooli- või ringiga, mille
tegevuses õppur osaleb.
Taotlusi menetleb Rõuge vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakond. Rõuge valla
huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord ja
taotluvormid leiab Rõuge valla veebilehelt
www.rauge.ee –> haridus ja kultuur –>
huviharidus.

Ajutised suurjäätmete konteinerid
Mõnistes, Sarus, Krabil ja Varstus
Mõniste, Saru, Krabi ja Varstu piirkonna inimesed
saavad oma kodupiirkonnas tasuta ära anda suurjäätmeid.
Suurjäätmed on näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust
uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid jms.
Mõniste jäätmepunkti kõrval ja Saru lauatehase juures on
suurjäätmete konteiner 7.–10. septembrini. Varstus Tehnika
tn 1 asub konteiner 10.–13. septembril ja Krabi rahvamaja
parklas samuti 10.–13. septembril. Konteinerid tuuakse
kohale kella 12ks ja viiakse ära samuti kell 12.
Küsimuste korral võtta ühendust valla keskkonnaspetsialisti Jaanus Tanilsooga telefonil 785 9322 või 5346 7448.

Osale valla tunnuslause
konkursil!

Rõuge vallavalitsus kutsub osalema valla tunnuslause
konkursil. Osalema on oodatud nii väikesed kui ka suured
Rõuge valla elanikud ja meie sõbrad.
Rõuge valla tunnuslause on lühike ja tabav mõte, mis
meid hästi iseloomustab ja mille järgi teised meid ära
tunnevad.
Ootame tunnuslauseid kuni 9. septembrini läbi
veebivormi (lingi leiab valla veebilehelt) või e-kirja teel
kommunikatsioon@rauge.ee. Ettepanekut tehes palume
lisada esitaja nimi ning kontaktandmed (telefon ja e-posti
aadress).
Kõige sobilikum tunnuslause selgitatakse välja
rahvahääletuse teel. Parimatele auhinnad!
Julget osavõttu!
Info: kommunikatsioonispetsialist Katre Palo,
tel 5346 5809

Tuleohutut kooliaasta algust!
Suvi on läbi saanud ning kätte jõudnud aeg,
mil pere kõige nooremad liikmed võtavad taas
jalge alla koolitee. Kindlasti kuulub koolialguse
juurde ka ohutu liiklemine, tähelepanelikkus
ning ettevaatlikkus. Tihtilugu aga võib selle
kõige kõrval ununeda kodus toimuv ning
sellega tihedalt seotud tuleohutus.
Päästeamet saab sageli väljakutseid
eluhoone tulekahjudele, mis on seotud pliidile
kõrbema unustatud toiduga. Võrdlemisi
sagedased on juhtumid, kus inimene jätab
toidu pliidile valmima, aga heidab ise magama;
teine kord on mindud koeraga jalutama ning
toit on ahjus kõrbema läinud. Mõte „käin
korraks ära“ lõppeb palju suitsu ja pahandust
tekitava õnnetusega. Kui täiskasvanutel juhtub,
võib samamoodi juhtuda ka lastel, mistõttu
on kasulik neile lihtsad tuleohutuse reeglid
meelde tuletada.
Punase kuke külaskäiguks pole palju
vaja, piisab vaid vähesest hooletusest või
hajameelsusest. Lapsed on uudishimulikud
ning kodus üksi olles võivad ohtlikud asjad
ahvatleda. Seetõttu on hea, kui lapsevanem
näitab eeskuju ning räägib, kuidas ohutult
käituda ning millest õnnetuse vältimiseks
hoiduda. See tähendab, et rääkida võiks
suitsuandurist, ohutust toidutegemisest ning
sellest, kuidas tuleb lahtise tulega ümber käia.
Tavapäraste toidukõrbemiste puhul annab
suitsuandur valjuhäälselt ohust märku, lapsed
aga võivad selle peale ehmuda ja hoopis peitu
pugeda. Siinjuures ongi oluline rääkida lapsega
sellest, milleks on suitsuandur hea ning mida
teha siis, kui see tööle rakendub.
Selleks aga, et oluline paremini meelde
jääks, on päästeameti ennetajad kokku
pannud nimekirja, mis tasub välja lõigata ning

nähtavale kohale panna.
MINU MEELESPEA:
- Mina ei mängi tikkudega.
- Mina ei jäta põlevat küünalt üksinda tuppa.
- Mina ei pane laadivat telefoni teki või padja
alla.
- Mina ei hoia pistikupesas korraga liiga palju
asju.
- Tuletan vanematele meelde, et suitsuandurit
tuleb kontrollida kord kuus.
- Süüa tehes olen alati köögis ja jälgin toitu.
- Mina ei jäta pliiti valveta.
- Tulekahju korral:
1) väljun ohutult ruumidest, liikudes põranda
lähedal, kus suitsu on vähem;
2) helistan 112 ja edastan, mis juhtus ja kus
juhtus;
3) helistan vanematele;
4) lähen saabuvate päästjate juurde ja räägin,
mis juhtus.
Kas sinu või su lähedaste kodud on
tuleohutud? Telli endale või oma lähedastele
tasuta kodunõustamine, et koos spetsialistiga
olukord üle vaadata ja vajadusel muudatusi
teha. Päästjate kodukülastuse saad endale,
naabrile või ohutusalast nõu vajavale sugulasele tellida päästeala infotelefoni 1524 kaudu.
Kodunõustamine on tasuta. Pensionäridele
ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse
nõustamise käigus vajadusel uus suitsuandur.
Turvalist kooli algust!
Marek Kiik
päästeameti lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Rõuge piirkonna aasta küla 2017 on Savioru
Esmaspäeval, 20. augustil peeti Viitina
mõisapargis Rõuge valla külade päeva, mille üks
oodatuim hetk oli Rõuge piirkonna aasta küla
väljakuulutamine. 2017. aasta külaks valiti Savioru,
kes paistis möödunud aastal silma ühistegevuse
poolest ning väärib tunnustust mulluse külade
päeva korraldamise eest.
Savioru külarahvas tegi eelmisel aastal korda
külaplatsi ning valmistus innukalt külade päevaks:
meisterdati küla nimest inspireeritud savist meeneid,
oma küla tutvustamiseks oli kokku pandud väike
loomaaed ja külapäeva osalejatele pakuti maitvaid
toite. Tegevustesse ja ettevalmistusse olid kaasatud
ka külaelanike järeltulijad, lapsed ning lapselapsed.
Peale mulluse külade päeva korraldamise, peeti
Saviorus ühiseid koristustalguid ning korrastati
külas asuvat lauta. Savioru küla on hea eeskuju
veel selle poolest, et piirkond on ühinenud
naabrivalve liikumisega, mis tugevdab kogukonna
ühtekuuluvust ja turvalisust. Aasta küla tiitliga
kaasneb Savioru küla tutvustav infotahvel.
Tänavust külade päeva korraldas Viitina küla
ning sellest oli osa võtma tulnud kahekümne
ühe küla esindajad. Kohal oli Viitina, Järveküla,
Rõuge, Heibri, Muduri, Mõõlu, Kokõmäe,
Jaanipeebu, Sänna, Tsutsu, Püssä, Saarlasõ, Nilbõ,
Põdra, Savioru, Taudsa, Savimäe, Murati, Riitsilla,
Hallimäe ja Plaani küla. Palju tegevusi oli lastele,
peeti karaoket, võisteldi volles, koos söödi putru
ja küpsetati pannkooke. Uudistada sai Viitina
tehnikaklubi näitust.
Tänavu peeti valla külade päev Viitinas. Fotod: Viitina külaselts
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Eesti kaunite kodude konkursi üks tiitel tuli
Rõuge valda Udsali külla
Võrumaa
arenduskeskus
tunnustas
23. augustil konkursi „Eesti kaunis kodu
2018” Võrumaa nominente. Üritus toimus
Võru vallas Riina ja Peeter Veedleri kaunis
koduaias, mis eelmisel aastal pälvis Eesti
vabariigi presidendi „Eesti kaunis kodu 2017“
tunnustuse.
Tunnustusüritusel
andsid
Võrumaa
arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja
Eesti kodukaunistamise ühenduse juhatuse
esimees Arvi Altmäe üle riigihalduse ministri
tänukirjad, rahvusvärvides mastivimplid ja
meened tänavustele nominentidele.
Võru maakonnas korraldab „Eesti kaunis
kodu“ konkursi Võrumaa arenduskeskus

koostöös Võru maakonna omavalitsustega.
Sellel
aastal
esitasid
omavalitsused
maakondlikule komisjonile hindamiseks
13 objekti. Välja valiti kolm kodu ja üks
eriobjekt, mis esitati Eesti kodukaunistamise
ühendusele.
Tänavused Eesti kauneimad kodud Võru
maakonnas on Linda ja Mihkel Jürsi kodu
Udsali külas Rõuge vallas, Kairi Miksoni ja
Erkki Soe kodu Osula külas Võru vallas ning
Raili ja Kalev Rauba kodu Sika külas Võru
vallas. Vabariigi president Kersti Kaljulaid
tunnustas neid 25. augustil Viljandis Sakala
keskuses toimunud vastuvõtul.
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Oodatakse kandidaate Võru maakonna aasta
ettevõtjate aunimetusele
Läheneva ettevõtlusnädala eel kutsub
Võrumaa arenduskeskus esitama kandidaate
Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetusele.
Aasta ettevõtjate aunimetust on Võru
maakonnas välja antud alates 2002. aastast.
Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuste kandidaate võivad esitada nii
kohalikud
omavalitsused,
ettevõtted,
organisatsioonid
kui
ka
üksikisikud.
Konkursile võib esitada ettevõtteid, kus töötab
alla 250 töötaja, mille aastakäive ei ületa 50
miljonit eurot või mille bilansimaht ei ületa 43
miljonit eurot.
Digitaalselt allkirjastatud taotlus on
oodatud Võrumaa arenduskeskuse e-posti
aadressile
arenduskeskus@vorumaa.
ee. Paberkandjal taotlus palutakse saata
märksõnaga „Aasta ettevõtja auhind“

Võrumaa arenduskeskuse postiaadressil Jüri
12, 65620 Võru. Taotlusi oodatakse hiljemalt
13. septembriks 2018.
Võrumaa aasta ettevõtja aunimetuse
andmise statuut ja taotluse vorm on leitav
veebilehelt www.vorumaa.ee –> ettevõtlus –>
ettevõtjate tunnustamine.
Tänavuse Võru maakonna aasta ettevõtja
aunimetused
kuulutab
arenduskeskuse
juhatuse liige Tiit Toots välja ettevõtlusnädala
raames toimuval pidulikul ettevõtjate
tunnustusüritusel 4. oktoobril Võrus.
Ivi Martens
Võrumaa arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant

Võrumaa noorte viiendad suvepäevad peeti
Ruusmäel

Võru maakonna kauni kodu tiitli nominentide tänuüritus. Foto: Kalle Nurk

Rõuge valla maaomanikud said Eesti
looduskaitse seltsi tunnustuse
Eesti looduskaitse selts andis tänavu
suvel tänukirjad mitmele loodushoidlikule
maaomanikule, kes on muutnud oma
maatükil olevad kaitstavad loodusobjektid
juurdepääsetavaks ning võimaldavad matkaja õpperadade läbipääsu oma kinnistult.
Tunnustuse saajate hulgas on Rõuge valla
elanik Hugo Mõttus ning Rõuge valla
maaomanik Valter Raamets.
Hugo
Mõttus
pälvis
tunnustuse
Lõunatipu matkaraja hooldajana ja Mõniste
talurahvamuuseumi
metsateemaliste

õppepäevade juhendajana. Valter Raametsa
tänati Paganamaa õpperaja ja vaatetorni
hoidjana. Eesti looduskaitse seltsi tegevjuht
Arvo Veskimets ja seltsi esimees Vootele
Hansen andsid neile tänukirjad üle 19. augustil
Harglas peetud Hargla I kihelkonnapäeval.
Eesti looduskaitse selts ootab ka edaspidi
teateid meie loodusväärtusi hoidvate ja kõigile
kättesaadavaks tegevate maaomanike kohta
e-kirja teel aadressil arvo.veskimets@gmail.
com.

Juba viiendat suve järjest kogunevad
Võrumaa noored kokkulepitud paika, et
üheskoos pidada maakonna noorte suvepäevi.
Nii ka sel aastal!
Selle
aasta
suvepäevi
korraldasid
Rõuge ning Haanja piirkonna noored ja
noorsootöötajad ning need toimusid 15.–17.
augustil Rogosi mõisa hoovis Ruusmäel. Selle
aasta läbiv teema oli ettevõtlus ja ettevõtlik
noor.
Suvepäevad avas Rõuge vallavanem Mailis
Koger, seejärel sai sõna Kaido Palu Võrumaa
arenduskeskusest ning siis oligi käes hetk
heisata suvepäevade lipp.
Noorte suvepäevade juhtimise ja mikrofoni
võttis üle Rõuge noor Liivika Koobakene.
Noorte päevi täitsid erisugused tegevused
töötubades ja vestlusringides. Harjumustest
rääkis Martin Mark, enese tutvustamisest
tööturul Meelika Tamberg töötukassast,
külakoosolekut viis läbi Rõuge noor Katri
Kõva. Arvutimängude loomise maailma
tutvustas Haanjast pärit Kristjan Perli, oma
kogemusi jagas ka Ruusmäe mees Andreas
Org, kes on edukuse redelil ronimiseks kõiki
pulki kasutanud, kuid täna tõusnud tööjõudu
rentiva firma omanikuks.
Esimese päeva õhtul said kõik soovijad
rahvamajas suurelt ekraanilt jälgida UEFA
superkarika jalgpallimatši.
Teisel päeval ettevõtluse teema jätkus:
õpilasfirma tegemisi tutvustas Jaagup Kurm
õpilasfirmast Britex ning õpilasvahetuse
programmist tegi ülevaate Kirsika Kõiv.
Samuti olid kohal Grethe Rõõm ja Taavi Karu,
kes andsid noortele nippe ja soovitusi, kuidas
ideest ja unistusest jõuda eduka ettevõtteni
ning kuidas oma ideed investoritele tutvustada
ehk pitch´ida.

Seejärel oli järg noorte käes ning
noorsootöötajate
Angelika
ja
Sälly
juhendamisel algas ideede ajurünnak,
alguses isekeskis, seejärel meeskondades, kus
tuli ühiselt otsustada, millise ideega edasi
töötatakse. Investoritele tutvustamiseks valmis
kaheksa väga innovaatilist ja lahedat projekti,
millest vähemalt osad on raha olemasolul
võrdlemisi kergesti teostatavad. Investorite
rollis olnud Katri, Liivika ja Sirli arvamused
olid positiivsed ja toetavad, ühtlasi jagasid nad
nippe, kuidas paremini oma ideedega esineda.
Teise päeva õhtul toimusid noorte ja
noorsootöötajate vahelised võistlused, kus
sel korral väljusid võitjatena noored. Päeva
lõpetas disko, kus mõnusat muusikat ja
soovilugusid mängis DJ Joosep Kurm.
Nagu esimesed kaks hommikut nii
algas ka kolmas päev võimlemisega:
venitusharjutusi näitas ette Katri. Tervisliku
eluviisi, heade mõtete mõtlemise ja aktiivse
elu propageerimisega jätkas personaaltreener
Eliise Abel.
Suvepäevade lõpetuseks söödi ühiselt torti
ja anti järgmistele korraldajale üle suvepäevade
lipp: uuel aastal korraldavad Võrumaa noorte
suvepäevi Antsla ja Kuldre noored.
Suvepäevade toimumist toetas kohaliku
omaalgatuse programm (KOP), Võrumaa
arenduskeskus, Rõuge vald, Marina Kõva
naiskodukaitsest ja Tanel Adson toidu
transportijana.
Täname südamest kõiki, kes ühel või teisel
viisil noorte suvepäevade toimumisele kaasa
aitasid!
Kõigi korraldajate nimel
Egle Kõva

Pildil vasakul Silver Sild Eesti looduskaitse seltsi Varstu osakonnast ja tunnustuse saajad Hugo
Mõttus ning Valter Raamets (paremal). Foto: Janno Kuus

Rõuge Maarja koguduse teated
Kuueteistkümnendal pühapäeval pärast nelipüha, 9. septembril kell 11 armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus.
Seitsmeteistkümnendal pühapäeval pärast nelipüha, 16. september kell 11 armulauaga
jumalateenistus Rõuge kirikus.
Kaheksateistkümnendal pühapäeval pärast nelipüha, 23. september kell 11 armulauaga
jumalateenistus.
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).

Vastseliina koguduse teated
Septembrikuus toimuvad Misso kirikus jumalateenistused 16. ja 30. septembril kell 13.

Hetk pärast Võrumaa noorte suvepäevadel peetud spordivõistlust. Foto: Päivi Kahusk
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Jaanipeebu kitarrikooli teade
Jaanipeebu kitarrikool Rõuges annab teada, et käesoleval sügisel algajate rühma ei avata
ja vastuvõttu ei toimu. Uute huvilistega kohtume tuleva aasta sügisel! Info telefonil 5841
5169 (Indrek Hunt).

Krabi külateater käis mitmel festivalil
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Rõuge valla meistrid rannavolles on
Kert Jõgeva ja Kardo Kivioja
Laupäeval, 18. augustil selgitati Rõuge volleplatsil Rõuge valla meistrid rannavolles.
Tänavuseks meistriteks tulid Kert Jõgeva ja Kardo Kivioja, kes edestasid hõbedale tulnud paari
Kristo Perlit ja Thomas Kuusi. Pronksise autasu teenisid Karl Kirch ja Marek Jõgeva. Osales viis
rannavolle paari.

Krabi külateater on tegutsenud juba 18 aastat. Sel hooajal oleme mänginud omaloomingulist
etendust „Piimäpukijutu’“, millega osalesime augustis ka kahel festivalil. Vabariiklik külateatrite
festival toimus sel aastal 10.–12. augustil Saaremaal Kärlas. Meie etenduse võttis hästi vastu nii
publik kui ka žürii. Meid hindasid Külli Reinumägi ja Rait Avestik, kes tunnistasid etenduse
laureaaditiitli vääriliseks.
Nädal hiljem, 18.–19. augustil osalesime XIV Kuhjavere teatrifestivalil „Eestlane naerab“.
Publik tunnustas meid maruliste naerupahvakute ja päeva parima etenduse tiitliga. Samuti
pälvisime kolleegipreemia „Klaara“ Avinurme suveteatrilt, kellele meeldis meie piimaauto Maiu
koos selle juhiga.
Krabi külateatri osalemist festivalidel toetasid Rõuge vallavalitsus ja oma küla rahvas. Suur
aitüma teile!
Marje Mürk
Krabi külateatri juht

Vasakult Rain Soe, Karel Saarna, Thomas Kuus ja Kristo Perli, Kardo Kivioja ja Kert Jõgeva
(meistrid), Karl Kirch ja Marek Jõgeva, Hardi Tiitus, Ragnar Rebane. Foto: Timo Kuus

] Krabi külateater esinemas üle-eestilisel külateatrite festivalil Kärlas. Foto: Annika Anton

Rõuge Saunamaa Eesti rannajalgpallis kuues
Rõuge Saunamaa võistkond lõpetas Eesti rannajalgpalli tänavuse meistriliiga 6. kohaga,
millega säilitati koht kõrgemas liigas. Eelmisel aastal oldi seitsmendad. Viimased kaks mängu
kaotati pingelises heitluses vastavalt BSC Alphaga 3:5 ja Üksvärav Vitamin Welliga 4:7.
Täname kõiki toetajaid, kelle abil sai võimalikuks Rõuge esindusvõistkonna osalemine. Meid
toetasid EKON OY, Saunamaa ja Rõuge vald, TixMet OÜ, Aiakoda OÜ, Ratsar OÜ, AS Võru
Hallid, RW Trans OÜ. Samuti suur tänu fännidele, kes tribüünil aktiivselt toetust avaldasid.
Kohtume järgmisel hooajal!
Jaak Pächter
Rõuge spordiklubi

Oktoobris tulevad elu parandavate lahenduste
loometalgud
Vastseliina gümnaasiumis toimuvad 5.–7.
oktoobrini Vunki mano loometalgud ehk
häkatoni stiilis nädalavahetus, kus arendatakse
Võru maakonnas elu paremaks muutvaid
ideid.
Loometalgud on osa Võrumaal aset
leidvast pilootprojektist Vunki mano, mille
käigus otsitakse ideid ja lahendusi, kuidas
siinset elu paremaks muuta. Seejuures
kasutatakse tehnoloogiamaailmast tuntud
häkatoni meetodit, et katsetada selle sobivust
kogukonnapõhiste teenuste arendamiseks.
Loometalgutel saavad Võrumaa elu
muutvate ideede omanikud kaasata oma
meeskonda eksperte ja muid abilisi, et
ideealgeid üheskoos edasi arendada ja jõuda
toimivate lahendusteni. Osalema on oodatud
ideed, mis muudavad kohalike inimeste elu
läbi innovaatiliste lahenduste mugavamaks ja
paremaks.
Loometalgutele oodatakse peale ideede
esitajatele ka teisi inimesi, kogukondade
esindajaid, ametnikke ja eksperte, kes on
valmis liituma endale sobiva meeskonnaga
ning tegelema välja käidud ideede
arendamisega.
Loometalgud algavad reede õhtul,
mil ideede omanikud tutvustavad oma
mõtteid. Osalejad saavad valida enda jaoks
meeldivaima idee, mille arendamises nad
soovivad kaasa lüüa. Esimese päeva lõpuks
moodustatakse meeskonnad ja algab töö
lahenduste leidmiseks.
Laupäeval
toimuvad
vahepalana
lühikoolitused, mis aitavad meeskondadel

edasi liikuda ja annavad inspiratsiooni. Kogu
nädalavahetuse on meeskondadele abiks
eri valdkondade, näiteks teenusedisaini,
turunduse, sotsiaalse ettevõtluse, ärimudelite,
infotehnoloogiate,
kodanikuühiskonna,
tervise ja heaolu spetsialistid, kes hoiavad
kõigil tegemistel silma peal ja toetavadnõustavad meeskondi.
Pühapäevaks on ideed piisavalt küpsed, et
need võimalike lahendustena ette kanda ning
parimad selgitada: žürii valib välja parimad
prototüübid, mille loojad saavad rahalise
preemia ja võimaluse kasutada mentoreid, et
oma idee Võru maakonnas päriselt ellu viia.
Hea algatus saab hoogu juurde, sest nii
mõnigi elust enesest sündinud idee võib
lõpuks muuta paljude inimeste elu ja meie
kodumaakond saab meie kõigi jaoks veelgi
paremaks paigaks!
Lisainfo ja registreerimine: https://
vunkimano.vorumaa.ee/loometalgud.
Vunki mano projekti elluviijad on
Võrumaa omavalitsuste liit koos Võrumaa
arenduskeskusega, Tallinna ülikool ja
MTÜ Helpific. Tegu on osaga laiemast
üleeuroopalisest projektist CoSIE, mis otsib
lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud
jätkusuutlikke teenuseid; Eestis on projekti
pilootpiirkonnaks Võru maakond. Projekti
toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni programm Horizon 2020.
Taavi Karu ja Martin Mark
loometalgute korraldajad

Rõuge Saunamaa eelviimases kohtumises BSC Alphaga meeskonna kapten Oliver Ossipov
selgitamas järjekordset mängusituatsiooni. Foto: Rõuge spordiklubi
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Läti100 rattasõit ja lätlaste maastikurattamaraton toimub osaliselt Eestis
Läti vabariigi 100. aastapäeva puhul
korraldatakse 8. septembril Eesti-Läti piirimail
100 km pikkune maastikurattasõit. Rada läbib
Ape ja Aluksne maakonda ning põikab mitmel
korral Rõuge valda. Algus ja lõpp on Eestis
Vastse-Roosa külas külalislahkes Metsavenna
talus.
Samal ajal peetakse ka Vivus.lv MTB
võistlussõidu viimane etapp. Valikus on
eri vanusele ja sportlikule vormile sobivad
distantsid: 55 km pikkune maratonisõit, 35 km
pikkune poolmaraton, 15 kilomeetri pikkuse
noorte sõit ja veelgi noorematele on mõeldud
lastesõidud.
Kuigi tegu on ühe Läti suurima
jalgrattamaratoniga, asub selle võistluskeskus
(start ja finiš) juba neljandat aastat Eestis
Metsavenna talus. See on suurepärane
näide Läti ja Eesti ettevõtjate ning
spordiorganisatsioonide koostööst. Lisainfo
võistluse kohta on leitav veebilehelt www.mtbmaratons.lv
Astra Binde
„Motoklubs Ape” pressiesindaja

Mõniste talurahvamuuseumi õppepäevad
2018 septembris ja oktoobris
SEPTEMBER
5.–7. september – Seenenädal. Eelregistreerimine
kuni 3. septembrini.
11.–14. september – Talupere tervisepäev.
Saunakombed Lõuna-Eestis. Eelregistreerimine kuni
6. septembrini.
18.–19.
september
–
Talumetsapäev.
Eelregistreerimine kuni 11. septembrini.
20.–21. september – Jahimehepäev. Eelregistreerimine
kuni 11. septembrini.
25.–28. september – Lambapäev. Eelregistreerimine
kuni 18. septembrini.
OKTOOBER
2.–5. oktoober – Leivanädal. Eelregistreerimine kuni
25. septembrini.
9.–12. oktoober – Kalamehepäev. Eelregistreerimine
kuni 2. oktoobrini.
16.–19. oktoober – Linapäev. Eelregistreerimine kuni
9. oktoobrini.
29.–30. oktoober – Talutoidupäev. Eelregistreerimine
kuni 23. oktoobrini.
Registreeruda saab Mõniste talurahvamuuseumi
veebilehel www.monistemuuseum.ee/broneering või
telefonil 5622 7650.

Rõuge Vallavalitsus
Tel 785 9312
www.rauge.ee

Rogosi mõisa
sügislaat
Pühapäeval, 9. septembril
kell 10.00-14.00
Info ja kauplemiskohad
tel 516 5728 või
sirjeparnapuu(ät)gmail.com
Infolehe koostaja ja toimetaja: Katre Palo
Järgmine infoleht ilmub 26. septembril
E-post: kommunikatsioon@rauge.ee

Võrumaa Töömess
NOORTE ALA
14.septembril kell 11-14
Võru Kandle II korrusel
Noorelt ettevõtjaks - millised võimalused
mul on?
ÕF Labüü – meie edulugu
Ajurünnak - oma õpilasfirma või ettevõtte
idee loomine
Oskustega tulevikku!
Liilia Raik, Eesti parim pagar 2016 II koht
Laura Suurmann, kutsevõistluse NOOR
MEISTER 2018 III koht ärinduse
spetsialisti erialal
Tuleviku töökohtade programmi tutvustus
Kalev Kaarna, Tsenter
Päeva juhivad Getrin Valge ja Kadi Võro
Võru Gümnaasiumist

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

