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Rõuge vallavolikogu 15. oktoobri istungil vastu
võetud õigusaktid
Rõuge vallavolikogu oktoobrikuu istung
toimus Mõniste rahvamajas.
1. Võeti vastu Rõuge valla arengukava
2018–2035 ja eelarvestrateegia 2018–2022,
mis koosneb Rõuge valla hetkeolukorra
ülevaatest ja arengukavast aastateks 2018–
2035, Rõuge valla arengukava tegevuste ja
investeeringute kavast 2018–2035 ja Rõuge
valla eelarvestrateegiast 2018–2022. Nendes
on määratud järgnevate aastate prioriteedid.
Arengukava ja eelarvestrateegia on leitav
Riigi Teatajas aadressil www.riigiteataja.ee/
akt/424102018003.
2. Anti nõusolek anda Võru maakonna
välikaartide
alune
maa-ala
tasuta
avalikku kasutusse sihtasutusele Võrumaa
arenduskeskus. Uued välikaardid paigutatakse
Viitinasse ja Haanja suusakeskuse maaalale. Olemasolevad välikaardid on Rogosi
mõisa parklas, Suure Munamäe parklas,
Ööbikuoru külastuskeskuse parklas, Sänna
kultuurimõisa parklas ja Mõniste pargis.
Maa antakse kasutusse kümneks aastaks.
Vald peab tagama, et välikaartide alust maad
saab aastaringi sihtotstarbeliselt kasutada.
Ühtlasi jääb omavalitsuse kohustuseks
kontrollida välikaartide heaperemehelikku
ja eesmärgipärast kasutust ning hooldada
välikaarte ja nende ümbrust.
3. Algatati Rõuge vallale kuuluvate
äriühingute OÜ Misso Haldus (ühendatav
ühing) ja OÜ Rõuge Kommunaalteenus
(ühendav ühing) ühinemine ja kinnitati OÜ
Rõuge Kommunaalteenuse uus põhikiri.
Mõlemad osaühingud pakuvad samasuguseid

teenuseid ja seetõttu ei ole mõistlik tegevusi
dubleerida.
4. Nõustuti Rõuge vallas Sänna külas Sänna
uuringuruumis ja Sänna II uuringuruumis
geoloogilise uuringuloa taotluse ja otsuse
eelnõuga. Taotletavad uuringuruumid asuvad
kaevandamisega rikutud alal. Uuringute
eesmärk on välja selgitada korrastamata
Sänna liivakarjääris olev jääkvaru, et enne
ala korrastamist väljata kogu olemasolev
maavaravaru. Geoloogilise uuringu luba ei
anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle
hilisemalt antakse maavara kaevandamise
luba.
5. Nõustuti Rõuge vallas Sadramõtsa
ja
Põdra külas Põdrasoo turbatootmisala
kaevandusloa
muutmise
taotluse
ja
otsuse
eelnõuga.
Aktsiaseltsil
Roosa
Turvas on taotletaval alal kuni 1.08.2025
kehtiv
kaevandamisluba.
Taotlusega
soovitakse muuta hästilagunenud turba
kaevandamiskogust,
mäeeraldise
ja
teenindusmaa piire ning pindala, tuginedes
mäeeraldisel hästilagunenud turba jääkvaru
ümberhindamistöö tulemustele. Maavara
kaevandamise maksimaalne aastamäär on
3000 m³. Taotluse kohaselt soovitakse ala
korrastada taastuvaks sooks.
6. Valiti volikogu külaelukomisjoni
esimeheks Sirje Pärnapuu ja komisjoni
aseesimeheks Elar Kutsar.

Rõuge vallal täitus esimene eluaasta
Aasta tagasi, 21. oktoobril, kohalike omavalitsuste valimistulemuste väljakuulutamise
päeval, jõustusid haldusterritoriaalsed muudatused. See oli päev, mil sai alguse uus Rõuge
vald. Aasta on läinud kiirelt ja tegusalt ning samal kuupäeval, päikselisel pühapäeval tähistati
valla esimest sünnipäeva. Sel puhul tegi vallavalitsus eesotsas vallavanemaga vallale tiiru peale.
Teenusekeskuste juures ja Ala-Rõuges pakuti vallarahvale suutäis magusat ja tunnike elavat
muusikat.
Sünnipäevatuur algas Haanjas, kus sünnipäevalisi tervitasid muusikaga Arved Asaküll
(kitarril) ja Ülari Saarniit (lõõtsal). Seejärel peeti sünnipäeva Missos, kust suunduti edasi Mõniste
teenusekeskuse juurde. Mõnistes sai kringli ja tee kõrvale kuulata rõõmsaid lõõtsahelisid Jaanus
Põldsepalt. Varstu teenusekeskuse platsil tervitas pidulisi muusikaga Malle Vissel. Sünnipäev
lõppes Rõuges Ala-Rõuge parklas, kus esinesid memmede ja naiste rahvatantsurühmad, Viitina
meesansambel ja tantsukavaga lasteaia lapsed.

Järgmine volikogu istung toimub 20. novembril.

Varstus tähistati eakate päeva
Oktoobri esimesel päeval tähistati Varstu
kultuurikeskuses Rõuge valla eakate päeva.
Kokku oli tulnud Misso, Rõuge, Haanja,
Mõniste ja Varstu piirkonna inimesed. Päev
algas väikese kontserdiga. Esinesid Varstu
laululapsed Karoliina Kütt, Kadiliis Kütt,
Joosep Piir ja Hanna Toom. Külalisi olid
tervitama tulnud Rõuge vallavanem Mailis
Koger, sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts
ning kultuuri- ja spordispetsialist Marko Palo.
Päevajuhiks oli Arne Nõmmik, kes viis
läbi erisuguseid mänge ja hoidis meeleolu
rõõmsana. Muusikalist osa pakkus ansambel
Ojar ja Einar. Samuti oli avatud käsitöötuba,

kus kõik said meisterdada koos juhendaja Aili
Visseliga.
Lauad olid kaetud ja pakuti ka sooja toitu
ning kringlit kohvi kõrvale.
Osavõtjaid üritusest oli palju, üle kahesaja
inimese. Olenemata sellest, et tuli väikese
ruumipuudusega toime tulla, olid kõik
külalised rõõmsad ja üritusega väga rahul.
Järgmisel eakate päeval kohtume juba
Missos. Aitäh kõigile, kes üritusel osalesid!

Eakate päeva peeti 1. oktoobril Varstu kultuurikeskuses.

Monika Toom
Varstu kultuurikeskuse juhataja

Fotod: Rõuge VV

Pildimeenutus Rõuge valla esimesest sünnipäevast.

Fotod: Rõuge VV
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Õpetajate tänuüritus peeti Mõniste rahvamajas
Austria kirjanik Karl Kraus on öelnud:
„Haridus on see, mida enamik saab, paljud
annavad edasi ja vähesed omavad“.
Just hariduse edasiandjate auks toimus
4. oktoobril Mõniste rahvamajas õpetajate
päevale pühendatud pidulik aktus, kus andsid
meeleoluka kontserdi Inga ja Toomas Lunge.
Aktusele olid oodatud kõik 176 Rõuge
valla haridusvaldkonnaga seotud inimest,
alustades koolide ja lasteaedade teenindava
personaliga ja lõpetades noorsootöötajatega.
Õpetajad teavad oma töö olulisust, kuid
sageli alahindavad nende töö väärtust nii
õpilased kui ka lapsevanemad. Tegelikkuses
võib õpetajaid käsitleda kui laste päevaseid
emasid-isasid. Koolipäeval veedab laps sageli
õpetajatega rohkem aega kui enda päris
vanematega. Seega on õpetaja roll lapse
arengus ja võrsumises peaaegu sama suur kui
tema vanematel. Lisaks tarkuse jagamisele,
on õpetajal oluline osa noore inimese
tõekspidamiste kujunemisel.
Harituse suurenemise ja hariduse
omandamise teekonda toetab haridusasutustes
töötav personal. Ei ole haruldane, et pärast
koolipäeva lõppu suunduvad noored, täis
tahtmist ja tegutsemislusti, noortekeskusesse,
kus saavad oma teadmiste pagasit täiendada
taas erisuguste huvitegevuste ja kogemuste
kaudu.
On oluline, et haridusmaastikul töötavaid
spetsialiste märgatakse ja nende tööd
tunnustatakse.
Rõuge vallavanem Mailis Koger lausus
oma kõnes, et Rõuge valla õpetaja on inimene,
kellele meeldib see töö, mida ta teeb. Teades

seejuures, et see töö on oluline ning vilju saab
maitsta alles aastate möödudes.
Võib kindel olla, et tehes oma tööd hästi
ja õiglaselt, siis seda märgatakse. Mõnikord
tundub selline tähelepanu ootamatu, tekitades
paratamatult mõtte: miks mina, mida ma nii
väga erilist teen? Üheksa Rõuge valla koolide
ja lasteaedade õpetaja pilgus peegeldus vastu
siiras üllatus ja rõõm: neid on märgatud,
nende tööd hinnatakse.
Rõuge vald tänab südamega tehtud töö
ja pühendumise eest teid Anne Heier, Enel
Irves, Marin Kuslap, Sirje Zilmer, Siiri Troska,
Maie Oppar, Inge Vene, Ene Pärnaste ja Evi
Kiis. Aitäh, et olete osaks meie valla noorte
sirgumisel ja panustate enda aega, energiat ja
teadmisi nende arengusse!
Marju Kõva
Rõuge valla hariduse- ja kultuuriosakonna
juhataja

Südamega tehtud töö eest tänati valla tublisid
õpetajaid 4. oktoobri tänuüritusel Mõnistes.
Foto: Rõuge VV

Selgitus Rõuge vallavalitsust puudutava
töövaidluse kohta
Tänavu 16. juunil ütles Rõuge vallavalitsus
erakorraliselt
üles
töölepingu
Varstu
kooli direktor Ale Sprenkiga. Töölepingu
ülesütlemise põhjus oli usalduse kaotus.
Töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 5 kohaselt võib
tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda
töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille
tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides
eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui
töötaja on pannud toime mõne teo, millega
põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda
vastu.
Oleme endiselt seisukohal, et töösuhted
tööandja ja töötaja vahel (sh endise töötaja
vahel) peaksid jääma osapoolte vahele.
Seetõttu ei pea me eetiliseks töösuhteid ja
usalduse kaotuse põhjuseid täielikult avada ja
liialt kommenteerida, kuna see võib inimlikust
seisukohast lähtudes kahjustada veelgi endise
töötaja mainet.
Meedias esitatud eksliku info ja Ale Sprenki
avalike väljaütlemiste tõttu on tekkinud aga
mitu väärarusaama, mistõttu peame vajalikuks
faktipõhiselt juhtunut omalt poolt selgitada.
Ale Sprenk on ka ise pöördunud meie poole
ja soovinud, et avaldaksime infolehes artikli
töövaidluskomisjoni otsuse kohta.
Ajakirjanduses levinud väited:
1.
„Endine
koolidirektor
võitis
töövaidluse.“
Töövaidluses ei ole võitjaid ja kaotajaid,
see on olukord, kus töövaidluskomisjon püüab
leida osapooli rahuldava kompromissi ja
hinnata oma pädevuse piires, kas töölepingu
ülesütlemine oli nende arvates õiguspärane
ja põhjendatud. Antud töövaidluse otsuses
rahuldati endise kooli direktori nõue
vallavalitsuse vastu osaliselt.
Oluline on mõista, et töövaidluskomisjon ei
ole kohtuorgan ja tema otsus ei ole kohtuotsus,
millega mõistetakse õigust ühele või teisele
poolele (riigikohtu lahend tsiviilasjas 3-2-1127-07). Töövaidluskomisjon on haldusorgan,
mille otsus on komisjoni liikmete subjektiivne

hinnang olukorrale ja nende otsuseid on alati
võimalik vaidlustada.
2. „Endine kooli direktor on tööle
ennistatud, kuid ta ise ei soovi suhete
keerukuse tõttu ametikohale tagasi asuda.“
Taolise töövaidluse puhul ei ole võimalik
tööle ennistamine, sest seadus ei võimalda
seda. Seega on täielikult välistatud olukord, kus
endisel kooli direktoril oleks võimalus Varstu
kooli uuesti juhtida. Töövaidluskomisjoni
otsuse sisu tähendas seda, et komisjon
otsustas muuta töölepingu lõpetamise alust
(paragrahvi) ja andis hinnangu, et Ale
Sprenkile ette heidetavad teod ei ole põhjuseks
usalduse kaotuseks.
Siinkohal jääb Rõuge vallavalitsus endiselt
eriarvamusele ja leiab, et Ale Sprenkile ette
heidetavad teod ja käitumine olid meie
arvates piisav alus usalduse kaotuseks.
Usaldus on subjektiivne mõiste ning inimestel,
tööandjatel ja ka töövaidluskomisjonil ongi
usalduse kaotuse osas taluvuse piir erinev.
Rõuge vallavalitsus ja selle liikmed hindasid
enne töölepingu ülesütlemist Ale Sprenki
usaldusväärsust, tuginedes faktidele ja
kogutud informatsioonile, ning leidsid, et
nende usaldus Ale Sprenki suhtes on kadunud.
Usalduse kaotus on ümberlükkamatu
ja püsiv individuaalne hinnang ning ka
töövaidluskomisjoni otsus ei saa mingil moel
muuta vallavalitsuse seisukohta, et Ale Sprenk
on oma tegude ja käitumise tõttu kaotanud
meie usalduse. Seetõttu jääme endiselt oma
ülesütlemisavalduses toodud põhjuste ja
seisukohtade juurde.
Vallavalitsus
oli
töölepingut
üles
öeldes arvestanud hilisema töövaidlusega
ja
arvestades
üldist
praktikat
oli
töövaidluskomisjoni otsus ootuspärane. Nagu
öeldud, siis töövaidluskomisjoni otsused
ei ole lõplikud ning 30 päeva jooksul on
vallavalitsusel võimalik otsus vaidlustada,
mida vallavalitsus ka kaalub.

Rõuge Saunamaa osaleb Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel
Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste teise liiga esimene kohtumine toimus 26. oktoobril
Võhmas, kus mängiti Põhja- Sakala võistkonnaga. Esimene kodumäng Rõuge kooli võimlas
leiab aset aga laupäeval, 3. novembril algusega kell 17.00. Võõrustatakse tugevat Ida-Virumaa
võistkonda Narva United FC U19.
Tulge kõik toetama meie oma Rõuge Saunamaa võistkonda!
Jaak Pächter
Rõuge Saunamaa esindaja
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Haridustöötajate tippsündmusel osalesid ka
Rõuge valla õpetajad
Oktoobri teisel pühapäeval toimus
Tallinnas
Estonia
kontserdimajas
haridusvaldkonna
aasta
suursündmus:
aasta õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“.
Südamlikule tänuüritusele olid kutsutud ka
Võru maakonna aasta õpetaja tunnustuse
saanud haridustöötajad ja -tegude eestvedajad.
Meenutagem, et Võru maakonnas jagati aasta
õpetaja tunnustusi vahetult kooliaasta eel:
kokku kaheksas kategoorias. Maakonna aasta
tugispetsialisti tiitli sai Maie Oppar Rõuge
koolist ja haridusasutuse aasta teoks valiti
Mõniste kooli Muusikapesa.
Maie Oppar töötab Rõuge põhikoolis
eripedagoogina. Tema töö nõuab kannatlikkust
ja järjepidevust, ääretult head oskust kuulata,
tähele panna muresid ja märgata pisiasju, olla
mõistev ja hooliv. Maiel on kõik need head
omadused eredalt olemas ning just seetõttu on
ta kõrgelt hinnatud. Rõuges on Maie Oppar
töötanud nüüdseks viis aastat, alustades
siin esialgu nii Rõuge kooli kui ka lasteaia
logopeedina, seejärel aga keskendunud Rõuge
kooli eripedagoogi ametile. Maie näeb Rõuge
kooli paigale jäämises mitut olulist põhjust,
kus on oma osa olnud ääretult toredatel ja
innustavatel inimeste, sh toonasel vallajuhil,
innustav on olnud ka nende inimeste
suhtumine oma töösse ja kolleegidesse.
Uurides Maielt, milliseid põhimõtteid ta
oma töös järgib, siis leiab ta, et püüab palju
analüüsida, vaadelda ja rääkida inimestega,
enne kui millegi sobivuse või vajalikkuse
üle otsuse teeb. Tihti räägivad teiste koolide
kolleegid, et kõige raskem on suhelda
lapsevanematega. Maie sõnul on temal
vedanud, sest Rõuge koolis on äärmiselt
toredad ja koostöövalmid lapsevanemad.
Selleks et õpiabi tund oleks noorele inimesele
võimalikult meeldiv, on Maiel omad nipid.

Ta püüab laste meelestust muuta selgitades,
kuivõrd suure eelise võib see tund neile anda.
Maie on ka seda meelt, et õpetajatööd
(eriti kui tegutsetakse erivajadustega lastega)
on väga raske teha, kui pole tugevat tagalat.
Ta peab väga oluliseks toeks oma suurepärast
perekonda.
Võrumaa haridusasutuse aasta teo
tiitli pälvinud Muusikapesa on omalaadne
muusikakool Mõnistes. Mõte asutada
Muusikapesa tekkis Mõniste kooli õpetajatel
2015. aastal. Tegelikult oli algselt soov luua
piirkonna lastele lihtsalt huvikool. Selleks et
ideele hoogu saada käidi SA Archimedese
toel Islandil tutvumas sealse üldhariduskooli
juures tegutseva muusikakooliga. Sealt saadi
uusi mõtteid ja kujunes selgem nägemus,
mida teha soovitakse. Tol ajal oli Islandi koolis
tööl Mõniste kandist pärit rahvamuusik Kadri
Giannakaina Laube, kes õpetas sealsetele
lastele pillimängu ja nooditundmist. Nüüd
on Kadri juba mitu aastat elanud Eestis oma
kodukandis ja on Muusikapesa pilliõpetaja.
Mõniste kooli juht Maarika Niidumaa ja Kadri
G. Laube ongi ühise tandemina Muusikapesa
aina edasi vedanud. Idee algusest alates
on palju energiat kulunud igasugusele
selgitustööle ja paberimajandusele, sh
projektide kirjutamisele.
Täna on Muusikapesas võimalus õppida
väga erisuguseid pille: lõõtsa, akordionit,
viiulit, kitarri, basskitarri, klaverit, hiiu
kannelt, väikekannelt, ukulelet, plokkflööti,
flööti ja klarnetit. Peale Kadri on sel
õppeaastal Muusikapesas õpetajateks Reet
Laube, Mare Visnapuu, Heli Esko, Meelika
Hainsoo ning alates veebruarist Ott Kaasik.
Pillimängu saavad Muusikapesas õppida igas
eas huvilised.

Maie Oppar koos oma abikaasaga aasta õpetaja
galal Tallinnas. Foto: HTM

Muusikapesa pillimängijad.
Foto: Kadri G. Laube

Pühitseti Rõuge Maarja kiriku renoveeritud
altarimaal
Lõikustänupühal, 14. oktoobril õnnistati
Rõuge kiriku renoveeritud altarimaal, mille
Rõuge rahvas 1880. aastal kirikuhoone 150.
sünnipäeva puhul oma kogudusele kinkis.
Mitme ilmasõja kannatusi üle elanud maal sai
seekord ka uue aseme: altari kohal sammaste
vahele asetatuna, samal viisil, kui kogudus selle
oli aastal 1880 paigutanud. Pühitsemistalituse
viisid läbi piiskop Joel Luhamets, Võru
praostkonna praost Üllar Salumets ja Rõuge
Maarja koguduse õpetaja Mait Mölder.
Koos altarimaaliga sai tähelepanu
ka osaliselt renoveeritud altariprospekt,
parandatud ja renoveeritud kiriku tornikukk
ning
Rõuges
vabadussõjas
langenute
mälestussamba metallist mälestuspärjad ja
muudki huvitavat. Need esemed on nüüd
leidnud eksponaatidena oma koha kiriku
muuseumitoas torni kolmandal tasemel.
Piiskop Joel Luhamets külastas ka
koguduse leerimaja, kus kohtus Mägilaste
motoklubi liikmetega ja tutvus nende seni
tehtud töödega leerimaja juures. Arutlusel
olid tulevikuplaanid ning kinnituse sai
koguduse ja motoklubi vaheline vastastikune
koostöövalmidus. Piiskop kiitis motoklubi
ettevõtlikkuse ja tehtud tööde eest, mille kaudu
saab päästetud ja uue elu väärika ajalooga
leerimaja hoone; ta soovis omalt poolt palju
õnnistust plaanide täitumisel.
Siinkohal avaldan tänu kõigile neile,

kelle abil altarimaali renoveerimine osutus
võimalikuks ning kes andsid oma panuse
päeva kordaminekuks.
Mait Mölder
EELK Rõuge koguduse õpetaja

Rõuge Maarja kiriku restaureeritud altarimaali
pühitsemine, pildil piiskop Joel Luhamets ja
koguduse õpetaja Mait Mölder. Foto: Erma
Kallasse
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Rõuge valla

Rõuge valla esimene arengukava on vastu võetud
Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia
kinnitati vallavolikogu 15. oktoobri istungil.
Sellele eelnes aktiivne koostamisprotsess, kus
osalesid peale vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste töötajate ning volikogu komisjonide
ka paljud vallaelanikud ja Rõuge valla sõbrad.
Ideid ja ettepanekuid hakati arengukava
jaoks koguma juba 10. mail, mil avaldati
valla infokanalites avalik ideekorje. Oma
ettepanekuid sai veebivormi kaudu ja
kirjalikul teel esitada kuni 17. juunini. Kokku
esitati ideekorje raames 76 ettepanekut.
Esimene valdkondlik arengupäev peeti
Haanja rahvamajas 31. mail, kus oli kokku 58
osalejat. Avalik arengupäev toimus laupäeval,
30. juunil Mõniste rahvamajas, kuhu oli
tulnud 28 inimest.
Rõuge valla 2018–2035 arengukava
ja 2018–2022 eelarvestrateegia eelnõu
avalikustamine toimus 28. augusti
volikogus.
Väljumise
kellaaeg

Peatus

Sellele järgnesid piirkondlikud arutelud 7.–9.
septembril Haanjas, Missos, Mõnistes, Rõuges
ja Varstus.
Avalikul väljapanekul oli eelnõu 17.
septembrist kuni 1. oktoobrini, mil igaühel
oli võimalik dokumentidega tutvuda nii valla
veebilehel kui ka vallamaja arendusosakonnas,
ühtlasi sai taas esitada ettepanekuid
arengukava ja eelarvestrateegia täiendamiseks
või parandamiseks.
Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia
eelnõu avalik arutelu peeti 4. oktoobril Rõuge
vallamajas, misjärel jõudis see 15. oktoobril
vallavolikogusse vastuvõtmiseks.
Rõuge vallavalitsus tänab kõiki, kes on
osalenud valla arengukava ja eelarvestrateegia
koostamisel ning panustanud seeläbi valla
arengusse. Arengukava ja eelarvestrateegia
leiab Rõuge valla veebilehelt www.rauge.ee ‒>
arengukavad.

Novembri alguses tuleb muudatus maakonnaliinil
Võru–Rõuge–Murati–Misso–Võru

17.00
VÕRU BUSSIJAAM
17.04
TURU
17.05
SOO
17.08
KUBJA
17.12
KÄÄTSO
17.13 Võrust
KUSMA Väljumissoovist tuleb teavitada bussijuhti
Alates 1. novembrist 2018 muutub
17.17
JUGO
kell 17 väljuva maakonnaliini 37 (Võru–
sisenemisel. Pealetulekusoovi korral Raagi
17.20
SOE
Rõuge–Murati–Misso–Võru) Luutsniku
ja peatusest on vajalik ettetellimine hiljemalt
17.25
RÕUGE
Ruusmäe vaheline marsruut. Buss
kella 13ks telefonil 526 0065.
17.26 hakkab
ÜLA-RÕUGE
sõitma mööda kõrvalmaanteed 17.28
nr 25 SUURE-RUUGA
152,
Ühtlasi annab Kagu ühistranspordikeskus
17.31 peatusi.
VIITINA teada, et alates 1. novembrist muutub liini
teenindades iga päev Hurda ja Sarise
TÖÖKOJA number: uus number on 125. Kõikide
Samuti tagatakse Raagi peatuse17.32
igapäevane
HAKI TEE
teenindamine (kõrvalmaantee 17.34
25
139). maakonna bussiliinide kehtivad sõiduplaanid
17.36
SAVIORU
Raagi peatust hakkab liin 17.38
teenindama
SIKSALI on leitavad riiklikust sõiduplaaniportaalist
ainult nõudmisel sõitjate 17.40
olemasolul.
www.peatus.ee.
PALLI
17.44
LUUTSNIKU
Maakonnaliini 125 sõiduplaan alates
17.45 1.11.2018,
LUUTSNIKUliiklus
SIDE toimub iga päev:
17.49
HURDA
18.47
VASTSELIINA
17.51
SARISE
Väljumise
Peatus
18.48
TEEMEISTRI
17.54
RUUSMÄE
kellaaeg
RAAGI (nõudepeatus,
18.50
JURASKI
17.57
17.00
VÕRU BUSSIJAAM
etteteatamisel)*
18.52
HINSA
18.00
RUUSMÄE
17.04
TURU
18.55
HOLSTA
18.03
KÄÄNU
17.05
SOO
18.57
TOOTSI
18.06
KUURA
17.08
KUBJA
19.00
RÄPO
18.09
KUKLASE
17.12
KÄÄTSO
19.02
LOHU
18.11
MURATI
17.13
KUSMA
19.03
KIREPI
18.15
KÄBLI
17.17
JUGO
19.04
AIANDI
18.19
MISSO
17.20
SOE
19.05
VALGJÄRVE
18.21
KÕRTSI
17.25
RÕUGE
19.06
KOSE
18.22
KÕRTSI NÕUDE
17.26
ÜLA-RÕUGE
19:08
SOO
18.23
MISSO KÜLA
17.28
SUURE-RUUGA
19:09
MARKET
18.25
TIILIGE
17.31
VIITINA
19:10
TURU
18.26
LEIMANI
17.32
TÖÖKOJA
19.11
PAJU
18.28
LUHAMAA
17.34
HAKI TEE
19.13
KESKLINN
18.30
LUHAMAA PIIRIPUNKT
17.36
SAVIORU
19.15
VÕRU BUSSIJAAM
18.31
LUHAMAA
17.38
SIKSALI
18.33
PÕRSTE
17.40
PALLI
* Pealetulekusoovi korral Raagi
18.36
JÄRVEMÄE
17.44
LUUTSNIKU
peatusest on vajalik ettetellimine
18.38
VIITKA
17.45
LUUTSNIKU SIDE
hiljemalt kella 13ks telefonil 526 0065.
18.41
ILLI
17.49
HURDA
17.51
SARISE
17.54
RUUSMÄE
RAAGI (nõudepeatus,
17.57
etteteatamisel)*
18.00
RUUSMÄE
18.03
Rõuge KÄÄNU
vallavolikogu 19.06.2018 otsusega ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulise
KUURA
nr 18.06
1-3/54
võeti vastu ja suunati avalikule muudatusena võrreldes praeguse olukorraga
18.09
KUKLASE
väljapanekule
Rõuge alevikus Ööbikuoru näeb detailplaneering ette ühe üksikelamu
18.11
MURATI
tn 18.15
6 KÄBLI
katastriüksuse (69701:004:0941) ja selle teenindamiseks vajalike hoonete ja
18.19
MISSO
detailplaneering.
rajatiste lisandumist piirkonda.
18.21
KÕRTSI ala asub Rõuge alevikus
Planeeritav
Detailplaneeringut
käsitletakse
kui
18.22
KÕRTSI NÕUDE
Rõuge
Suurjärve
idakaldal.
Planeeringuala
üldplaneeringut
muutvat
detailplaneeringut
18.23
MISSO KÜLA
hõlmab
tn 6 katastriüksust, mille tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub
18.25 Ööbikuoru
TIILIGE
18.26
LEIMANI
maakasutuse
sihtotstarve on maatulundusmaa. Rõuge piirkonna kohta kehtiv üldplaneering.
18.28
LUHAMAA
Planeeringuala
suurus on 2,3 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
18.30
LUHAMAA PIIRIPUNKT
Detailplaneeringuga
nähakse
ette
toimub
5. novembrist kuni 5. detsembrini
18.31
LUHAMAA
Ööbikuoru
tn 6 katastriüksuse jagamist 2018. Avaliku väljapaneku tulemuste
18.33
PÕRSTE
kaheks
avalik arutelu toimub 7. detsembril
18.36 elamumaa
JÄRVEMÄE krundiks, hoonestusala
18.38
VIITKA
laiendamist
ning ehitustingimuste seadmist 2018 kell 15.00 Rõuge vallamajas
18.41
ILLIja teenindavate hoonete ning
üksikelamu
(Rõuge
alevik,
Ööbikuoru
tn
4).

Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek

rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringuga
muudetakse Rõuge vallavolikogu 22.02.2011
otsusega nr 16 kehtestatud Vallamaja krundi
ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu ning nendega
piirnevate alade detailplaneeringut Ööbikuoru
tn 6 kinnistu osas.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevus

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik
detailplaneeringuga
tutvuda
Rõuge
vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel
w w w. r au ge . e e / av a l i ku l - v a lj ap an e ku l olevad-detailplaneeringud. Lisateavet saab
planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: Krislyn
Prants, tel 785 9322, planeering@rauge.ee.

Tasuta õigusabi Võrumaa erivajadustega inimestele
Eesti puuetega inimeste koja partner Õigusteenuste büroo osutab tasuta õigusabi
erivajadustega inimestele. Teenust osutavad pädevad ja kogemustega töötajad. Erivajadustega
inimesi abistatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase, töövaldkonna
küsimused, võlad, toetused, teenused jms). Erivajadustega isiku huvides võivad juristi poole
pöörduda ka sihtrühma pereliikmed või volitatud isikud.
Kohtumised juristiga toimuvad Võrumaa puuetega inimeste kojas aadressil Lembitu 2,
Võru linn (sissepääs Tartu tn poolsest uksest, 2. korrus) ning vajadusel ka Skype või telefoni
vahendusel. Nõustamisaeg tuleb eelnevalt broneerida telefonil 5385 0005. Lisainfo veebilehelt
www.otb.ee.
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Rõuge valla töörühm käis Vunki mano talgutel
kaugtöökeskuse ideega
Oktoobri alguses toimusid Vastseliinas
Vunki mano loometalgud, kus ligi sada inimest
arendas kolme päeva jooksul kohalikku elu
edendavaid ideid. Tööd tehti kümne ideega,
mille lahendused kanti ürituse lõpus ette ja
mille hulgast valis žürii elluviimiseks kõige
väljapaistvamad.
Rõuge
vald
oli
loometalgutel
kaugtöövõrgustiku
ja
kaugtöökeskuse
ideega. Ühtlasi olid talgutel ökoküla
loomise, kogukonnatranspordi, dementsuse
pädevuskeskuse
rajamise,
Võru
kogukonnakeskuse edasiarendamise, erivajadustega inimesi ja tööandjaid kokku
viiva keskkonna loomise, sini-must-valgete
matkaradade rajamise, Võru riigimajale sisu
otsimise, maheda koolitoidu ja turismiinfo
kättesaadavuse ideed.
Aktiivne töö lahenduste leidmiseks hakkas
juba loometalgute esimese päeva õhtul.
Töörühmad said talgute jooksul mentoritelt ja
korraldajatelt suuniseid, kuidas edasi liikuda
või vähemalt õigel rajal püsida; kuidas näha
oma ideed ka mõne teise nurga alt, analüüsida
rohkem sihtrühmade vajadusi ning planeerida
tegevusi, mis on vajalikud, et ideest asja
saaks. Kaugtöökeskuse idee meeskonda
kuulusid Karel Saarna, Jaanus Mark, Aira
Udras, Viivika Nagel, Meelika Tamberg, Taavi
Karu, Kerli Kõiv, Maali Käbin, Mailis Koger

ja Marko Palo. Nii loometalgutel sündinud
lahendustega kui ka järgnevate arengutega
saab tutvuda veebilehel katlamaja.rauge.ee või
jälgides kaugtöökeskuse Catlamaja Facebookilehte (märksõna Catlamaja).
Vunki mano loometalgute peaauhinna ja
eripreemia parima tervist toetava lahenduse
eest viis koju meeskond “Mahe ja muhe”, kes
loodab juba järgmise õppeaasta alguseks Võru
maakonna koolide toidukorrad vähemalt
osaliselt mahedaks muuta. Parima maakonna
arengut toetava lahenduse eripreemia pälvis
sini-must-valgete matkaradade idee ning koha
Ajujahi TOP100 hulgas said endale Võrumaa,
Setomaa ja Põlvamaa turismikoordinaatorid,
kes proovivad leida tõhusa ja kiire viisi, et
piirkonda puudutav info oleks ajakohane ja
enimkasutatavates rakendustes kiiresti leitav.
Vunki mano loometalgud toimuvad ka
2019. aasta aprillis ja oktoobris. 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
pilootpiirkond Võru maakond. Projekti
toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni programm Horizon 2020.

Rõuge valla töörühm Vunki mano loometalgutel. Foto: Aira Udras

Sänna piirkonna eakate kohtumine
Tänavu novembris täitub juba 20 aastat päevast, mil Sännas tulid esimest korda kokku
piirkonna eakamad inimesed ja sai alguse igakuiste kohtumiste traditsioon. Sel puhul
ootame kõiki kolmapäeval, 14. novembril kell 11.00 Sänna kultuurimõisa raamatukokku, et
juubelihõngulisel koosviibimisel meenutada möödunut ja pidada tulevikuplaane.
Rohkem infot telefonil 5342 2339 (Aime Uibo).

Vestlusõhtud Inga Raitariga Varstus, Luutsnikus ja Haanjas
Kirjaniku ja kirjastaja Inga Raitariga on võimalus kohtuda vestlusõhtutel Varstu
raamatukogus neljapäeval, kell 14, Luutsniku raamatukogus reedel, 2. novembril kell 15 ja
Haanja raamatukogus reedel, 9. novembril kell 18.

Mälumäng Missos ja Haanjas
Misso mälumängusari jätkub 4. novembril kell 10.30 Misso rahvamajas, oodatud on
kolmeliikmelised võistkonnad.
Haanja rahvamaja II mälumänguvoor toimub 13. novembril kell 18.30. Osaleda saavad kuni
neljaliikmelised võistkonnad.

Vastseliina koguduse teated
Misso kirikus on jumalateenistused 4. novembril kell 13 ja 18. novembril kell 13
(surnutemälestamispüha).

Käsitööring Plaanil
Plaani Lodge’s toimub kaks korda kuus õhtuti kell 18 käsitööring, kuhu on oodatud kõik
huvilised. Järgmised kohtumised ja teemad:
5. november, teemaks vaiba/toolikatte heegeldamine trikotaažnöörist;
19. november, teemaks kõlavöö kudumine;
5. detsember, jõulu- ja õnnitluskaartide meisterdamine;
17. detsember, teine jõuluteemaline kohtumine, teema täpsustub.
Info: tel 5399 8609 (Kärt).

Muud teated
Noor perekond otsib taskukohast maakodu. Oodatud on kõik pakkumised.
Tingimusi ja eelistusi täpsustame telefonil 5344 7197 (Joosep).
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Mõniste talurahvamuuseumi õppepäevad
novembris ja detsembris 2018

November
1.–2. november ‒ hingedepäeva programm, eelregistreerimine kuni 30. oktoobrini
6.–9. november ‒ mardipäeva programm, eelregistreerimine kuni 1. novembrini
13.‒16. november ‒ vanaaja kauplusepäev, eelregistreerimine kuni 6. novembrini
20.–23. november ‒ kadripäeva programm, eelregistreerimine kuni 13. novembrini
27.–30. november ‒ vanaaja koolipäev, eelregistreerimine kuni 20. novembrini
Detsember
4.–8. detsember ‒ meisterdamise nädal, eelregistreerimine kuni 27. novembrini
11.–14. detsember ‒ jõulunädal „Vana-aja jõulukombed“, eelregistreerimine kuni 4.
detsembrini
18.–21. detsember ‒ jõuluprogramm, eelregistreerimine kuni 12. detsembrini
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MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu!

2018. a II taotlusvoor on avatud
1.-17. detsember 2018

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine
Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö
arendamine


Toetust saavad taotleda:
Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile
eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe,
Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad,
MTÜ-d, SA-d, seltsingud ja KOV-id.

Infopäevad, koolitused taotlejatele:
25. oktoober kell 10.00 ühisprojektide kirjutamise koolitus Hanikase külakeskuses
31. oktoober kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas
1. november kell 16.00 infopäev Meremäe teenuskeskuses

Registreeruda saab Mõniste talurahvamuuseumi veebilehel www.monistemuuseum.ee/
broneering või telefonil 5622 7650.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 8. märts 2019
Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee



Rõuge Vallavalitsus
Tel 785 9312
www.rauge.ee

Infolehe koostaja ja toimetaja: Katre Palo
Järgmine infoleht ilmub 14. novembril.
kommunikatsioon@rauge.ee



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

