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Vabariigi aastapäeva puhul jagati Rõuge rahvamajas tunnustusi
palju suhtlevatele inimestele on leidnud tee
Paganamaale väga palju külalisi, kes tulevad
kindlasti tagasi.

Rõuge valla hariduselu täht 2018

Rõuge valla elutööpreemia laureaat Agu Hollo.
Foto: Viivika Nagel

Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel esinesid Rõuge lasteaia, Rõuge kooli
ja Rõuge rahvamaja lauljad-tantsijad ning pillimängijad. Pildil Rõuge segakoor Ive Ruusamäe
juhendamisel. Foto: Viivika Nagel

Laupäeval, 23. veebruaril toimus Rõuge rahvamajas Rõuge vallavolikogu esimehe Aigar
Kalgi ja vallavanem Mailis Kogeri Eesti
Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud
pidulik vastuvõtt, kus anti välja Rõuge valla
2018. aasta elutöö preemia ja aunimetused
Rõuge valla täht 2018.

suhelda, nii säilib nende elutahe ja optimism.
Missos ei möödu vist ühtegi pidu ilma
„Meelespea“ memmede etteasteta, aga
jõutakse ka kaugemale. Lõuna-Eesti memmetaadi pidudel on Misso naised alati kohal.
Klubi aastatepikkuse töö on Tiiu hoolsalt
arhiveerinud. Tiiu on täht, kes põleb ereda
leegiga ning on kogukonna hingehoidja. Tema
töö memmekeste klubiga “Meelespea” väärib
tunnustust ning märkamist.

Rõuge valla elutöö preemia

Rõuge valla 2018. aasta elutöö preemia
laureaat on Agu Hollo.
Agu Hollo ja tema perekond on pälvinud
rohkelt tähelepanu nii kodu ümber kui
kaugemal. Agule on korduvalt avaldatud
tunnustust aktiivsuse eest kohalikus elus
ning Haanimaa traditsioonide, keele ja
kultuuri hoidmise ja loodushoidliku elulaadi
edendamise eest. Hartsmäe talu peres on
üles kasvanud seitse last. Agu on oma nõu
ja jõuga alati kogukonnale toeks: korraldab
talguid, niidab memmedel heinamaad, ajab
Haanimaa asja, hoiab elus traditsioonilist
eluviisi ja kultuuri, kõneleb haani keelt
ning on Haanimiihhi nõvvokoja vanem.
Agu tegemistest peegeldub armastus ja
pühendumus oma tööde-tegemiste, kodukoha
ning kogukonna vastu, ta on siinsete väärtuste
kandja.
Elupõlise ökotalunikuna kasvatab Agu
kartulit, teravilja ja lihaveiseid, muretseb
loodushoidliku talupidamise säilimise eest
ning on ka oma lapsed talutöödesse kaasanud.
Agu on aktiivne mahetoodangu propageerija,
kes on koos taluseltsiga avanud tegutseva
maheveski. Ta on juba 30 aastat Võrumaa
Talupidajate Liidu aktiivne liige – alates selle
loomisest.
Agu on teinud oma tööd südamega, kuulates
mõistuse häält. Sellisena on ta väärt Rõuge
valla elutöö preemiat.
Erinevatele aunimetustele nomineeriti kokku
ligi kolmkümmend meie valla tublit inimest,
ühendust ja ettevõtet, kelle hulgast valiti
Rõuge valla aasta tähed:

Nominendid:
Merle
Alliksoo,
Misso
vabatahtlike päästjate depoohoone valmimine
Rõuge valla 2018. aasta tähttegu on Misso
vabatahtlike päästjate depoohoone valmimine.
Veebruaris tähistas MTÜ Misso Vabatahtlikud
oma kümnendat tegu-tsemisaastat. Alates
loomisest on vabatahtlikud tegutsenud selle
nimel, et elu Missomaal oleks turvaline ja
kaitstud, samuti on endale alati igatsetud häid
tegutsemistingimusi ja avarat depoohoonet.
Komando liikmed on end pidevalt täiendanud,
praeguseks on 25 liikmest 19 läbinud päästja
tasemekoolituse. Ühingu masinapargis on
kaks heas korras autot ja väikebuss, tagatud on
valmisolek hädaolukordades välja sõitmiseks.
Pika ootamise ja järjekindla tegutsemise
tulemusel said Misso vabatahtlikud endale
2018. aastal uue depoohoone. Tänu uuele
hoonele on päästjate aktiivsus tuule tiibadesse
saanud, depoohoones tegutseva tehnikaringi
kaudu kasvatatakse endale järelkasvu ja
pakutakse noortele põnevaid tegemisi, ka
meeskond ise on senisest veelgi aktiivsemaks
muutunud.
Päästetöö kõrval on üks päästjate olulisimaid
missioone tule- ja veeohutuse tagamine ning
ennetustöö, samuti kohaliku elu elavdamine
ja edendamine. Misso vabatahtlikud on
oma kodukohas tuntud kui usaldusväärne ja
abivalmis meeskond, nendega arvestatakse
ja nende tegevus on oluline kogu meie valla
jaoks.

Nominendid: Tiiu Kolk, Lea Loorits
Rõuge valla 2018. aasta seenior on Tiiu Kolk.
Tiiu Kolk on põline Rõuge suurvalla elanik:
sündinud ja kasvanud Mõniste piirkonnas
Sarus, keskkooli lõpetanud Varstus, esimesed
tööaastad viisid ta Haanja kooli. Sealt edasi
siirdus ta 1965. aastal Misso algklasside
õpetajaks ning töötas seal 46 aastat.
Tänu Tiiu eestvedamisele ja järjekindlusele
on Misso kandi memmekeste koos-käimine
„Meelespea“ rühmana olnud traditsiooniline
ning kestab edasi, kuni kestab Tiiu. Klubist
on saanud memmekestele ühine pere ja
sõpruskond. Kes enam laulda ja tantsida ei
saa, on auliikmed ja ühistele koosviibimistele
endiselt oodatud. Tänu Tiiule on memmedel
põhjust korra nädalas kodust välja tulla ja

Rõuge valla 2018. aasta tähtettevõtja on AndriPeedo Talu OÜ.
Andri-Peedo talu ajalugu pole pikk. Vähem
kui kümme aastat tagasi mõne eestimaise
kitsega loodud farm kasvas jõudsalt ning
2017. aastal avati siin juba Eesti ja ilmselt
kogu Põhja-Euroopa moodsaim kitsefarm
viiesajale kitsele. 2016. aasta noortalunikeks
tituleeritud Linda Pajo ja Kermo Rannamäe
on oma eesmärgiks võtnud toota kvaliteetset
kitsepiima ja sellest valmistatud tooteid.
Loomade eest hoolitsemine on talus prioriteet,
nende heaolu arvelt järeleandmisi ei tehta.
Talu toodangu nimistu on pikk, lisaks
kahte kitsepiimale on saadaval toorjuustu,
laagerdunud kitsejuustu, jogurtit, valgehallitusjuustu ja kitseliha.

Rõuge valla aasta seenior 2018

Rõuge valla aasta tähttegu 2018

Rõuge valla aasta tähtettevõtja 2018

Lisaks talutöödele ollakse aktiivselt tegevad ka
kogukonnaelus ja tehakse palju koostööd teiste
kohalikega. Koos kolme teise Tsiistrenuka
ja Missomaa ettevõttega (Nopri talu OÜ,
Siberi talu ja Digital Holding OÜ) võeti
selle aasta alguses riigihalduse ministrilt üle
regionaalmaasika auhind. Ettevõtted pälvisid
tähelepanu sellega, et nad on koos loonud
töökohti kohalikele elanikele ning arendanud
piirkonnale omaseid tooteid, mida müüakse
nii Eestis kui välismaal.

Rõuge valla aasta kohaliku elu täht 2018

Nominendid: Angelika Alström, Kadri
Giannakaina Laube, Marilin Kiisk, MTÜ
Ruusmäe noorteklubi
Rõuge valla 2018. aasta kohaliku elu täht on
MTÜ Ruusmäe noorteklubi.
MTÜ Ruusmäe noorteklubi 2018. aasta
tegevus on olnud aktiivne, tähelepanu vääriv
ning paikkonna jaoks suure tähtsusega, sest
teoks sai klubi tegevusaja erilisim sündmus –
noortekoja avamine mõisaaegses sepikojas.
Ajaloolise sepikoja ümbersünd noorte-kojaks
sai teoks tänu noorteklubi Leaderi programmi
projektile, millega saadi üle 35 000 euro
toetust. Sellega kaeti enam kui kolmandik
ehituse eelarvest, ülejäänud osa tuli Rõuge
vallalt. Nüüd on noortel olemas päris oma
vaba aja veetmise koht ning majas saab läbi
viia ka huviringe. Noortekoda on avatud
koosolekutele, lasteüritustele, seminaridele
ja pere-sündmustele, seega on tegu tõelise
kogukonnakeskusega.
Noorteklubi on Ruusmäel tegutsenud juba
aastaid. Nende toel sai Rogosi mõisa kellatornis
asuv muuseumituba uued stendid. Samuti
ollakse abiks erinevatel rahvamaja üritustel,
lüüakse kaasa Baltimaade mõisamängude
korraldamisel, võetakse vastu külalisi ning
korraldatakse giidituure. MTÜ Ruusmäe
Noorteklubi osaleb aktiivselt kohaliku elu
edendamises.

Rõuge valla aasta külaelu täht 2018

Nominendid: Krabi Kõrts OÜ, Krabi küla
Rõuge valla 2018. aasta külaelu täht on Krabi
Kõrts OÜ.
Krabi kõrtsi võib täie õigusega nimetada
kohaliku külaelu tuiksooneks. Kõrtsmikupere
– Aive ja Lenno – hoiab elus Krabi poe- ja
kõrtsikultuuri, kuid mitte ainult. Pererahvas
veab eest ka kohalikku kultuurielu, korraldab
kontserte, kutsub kokku talguid, osaleb
Eesti Looduskaitse Seltsi Varstu osakonna
tegevuses, laulab Rõuge laulukooris, panustab
Krabi Külateatri tegevusse, on loonud Pähni
ööbimisvõimalused ja paistnud silma veel
paljugi muuga.
Lenno ja Aive on mõne aasta taguste
uusmaakatena sulandunud kohalike sekka,
teavitades kaugemal elajaid meie kandi
tegemistest ja maaelu võludest. Tänu neile kui

Nominendid: Helve Kukk, Kadri Giannakaina
Laube, Terje Raju, Haanja keelepesa
Rõuge valla 2018. aasta hariduselu täht on
Kadri Giannakaina Laube.
Kadri on Rõuge vallavolikogu ning volikogu
kultuurikomisjoni liige. Ta on alati rääkinud
aktiivselt kaasa piirkonna hariduse ja
kultuurielu edendamise teemadel. Kadri on
aktiivne kogukonnaliige ja paikkonna elu
edendaja, põimides oma oskusi ja teadmisi
kodukoha elu elavdamisse ning väärtustades
elukestvat õpet, põlvkondadevahelist koostööd, kohalikku keelt ja kultuuri.
Kadri on olnud üks Mõniste kooli muusikapesa
loojaid ja arendajaid, võttes enda kanda selle
töö metoodilise juhendamise ja korraldamise.
Tema eestvedamisel lükati käima Mõniste
ja Varstu piirkonna laste judoring, tema
tegevustel on oluline osa piirkonna lastele,
noortele ja täiskasvanuile huvihariduse
võimaluste loomisel.
Kadri on meie piirkonna pärimuskultuuri
hoidja ja õpetaja, tema abiga on pillidel
uuesti kõlama pandud meie kandi lauluja pillilood. Kadri on eest vedanud igaaastast rahvapillilaagrit, mis on nii eesti kui
välismaa rahvapillimuusikute jaoks oodatud
ning hinnatud õppimise ja koostöösidemete
loomise koht. Kogukond on igal aastal saanud
osa laagri lõpukontserdist.
Ka piirkonna pärimusmuusikat tutvustav
Wana Wõromaa Wunkorkester, kuhu
kuuluvad rahvapillimuusikud ja -õpilased
kogu maakonnast, on Kadri loodud ja eest
veetud.

Rõuge valla kultuurielu täht 2018

Nominendid: Mari Kalkun, Sirje Pärnapuu,
Ive Ruusamäe, Ain Tarro
Rõuge valla 2018. aasta kultuurielu täht on
Mari Kalkun.
Mari Kalkun on Rõuge juurtega muusik, kes
on lõpetanud cum laude Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia magistriõppe, on olnud
vahetusüliõpilane Sibeliuse Akadeemias ja
teinud kaasa rahvusvahelistes projektides.
Mari mängib pea kõiki pille, tema muusikat on
seatud kooridele ja orkestritele ning esitatud
noorte tantsu- ja laulupeol.
Mari eripäraks on ta vägev hääl ja vahetu
esituslaad. Tema laulude juured on Eestimaa
folgi- ja rahvamuusikas, millele ta lisab
oskuslikult džässinõkse ja näpuotsaga
popimeeleolu.
Tema
kompositsioonides
põimuvad
veenvalt
traditsioonid
ja
uuenduslikkus.
Marilt on ilmunud viis albumit nii Euroopas
kui Jaapanis. Tema 2015. aastal rahvusvahelise
ansambli Mari Kalkun & Runoruniga
salvestatud album “Tii ilo” nomineeriti 2015.
aasta etnomuusika albumi tiitlile nii Eestis kui
Soomes.
Mari tegi 2017. aastal oma elus kannapöörde
ja kolis pärast pikki aastaid linnaelu tagasi
Viitinasse Haki külla oma esivanemate
tallu. Ka siin on ta jätkanud loomist, tema
viimast albumit „Ilmamõtsan“ saadab suur
rahvusvaheline edu. Plaat valiti Suurbritannia
päevalehe The Guardian kriitikute poolt
Euroopas ja Inglismaal välja antud albumite
kategoorias parimaks.
Tegu on rahvusvahelise artistiga, keda
tuntakse kõikjal kui Mari Kalkunit Rõugest. Ta
esindab meie oma kultuuri meie omas keeles
nii kodumaal kui ka väljaspool Eestit. Mari on
väga uhke oma päritolu üle ning seisab alati
võrokeste, võru keele ja Võrumaa väärtustamise
eest, hoides elus pärimuskultuuri.

Aasta sporditäht 2018

Nominendid: Kadri Parts, Tauri Tamm ja
Tauno Tamm
Rõuge valla 2018. aasta sporditähed on Tauri
Tamm ja Tauno Tamm.
Tauri ja Tauno Tamm on Mõniste jahtkonna
jahimehed. Juba aastaid on vennad tegelenud
/järgneb lk 2/
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Mägede hääl

/algus lk 1/
jahipidamise kui hobi kõrvalt ka sportliku
jahilaskmisega. Sel alal on läbi aegade
saavutatud häid tulemusi nii individuaalselt
kui ka võistkondlikult.
Tauri ja Tauno on osalenud kõigil 2018.
aastal Eestis toimunud laskevõistlustel nii
individuaal- kui ka võistkondlikus arvestuses.
EM-il Küprosel saavutas Tauno 600 laskuri
hulgas tubli 46. koha ja võistkondlikult saadi
10. koht.
Vennad on andnud oma panuse ka
jahilaskmise kui spordiala edendamisse.
Nende eestvedamisel rajati 2018. aastal
Mõnistesse kaasaegne jahilasketiir. Nüüd
saavad kõik huvilised, just noored Võrumaalt ja selle lähiümbrusest, käia seda spordiala
harrastamas.
Jahispordi Liidu juhatus kinnitas 15. novembril
toimunud koosolekul 2018. aasta parimate
jahisportlaste nimekirja, esmakordselt anti
auhind ka parimale meeskonnale ning tiitli sai
Võrumaa Jahimeeste Selts. Selle meeskonna
moodustasid MTÜ KT Sportingu liikmed
Mõniste jahtkonnast Tauno ja Tauri Tamm
ning Vastseliina jahtkonnast Kaupo Kindsigo.
Haavlilaskmises valiti üldarvestuses parimaks
Tauno Tamm.

RMK Luhasoo matkarada
Rõuge valla 2018. aasta keskkonnatäht on
RMK Luhasoo matkarada
Riigimetsa Majandamise Keskuse Võrumaa
osakonna
eestvedamisel
rekonstrueeriti
2016.–2018. aastatel Rõuge valla üks
tuntumaid matkaradu Luhasoos. Selle käigus
uuendati enam kui pool 5-kilomeetrisest
laudrajast ning järvele ehitati kaks purret.
Koos Rõuge Vallavalitsusega saavutati hea
kontakt ka kohalike elanikega, kelle maal osa
matkarajast asub.
Matkaraja ja purrete maksumus kokku
oli 163 792 eurot, renoveerimiseks saadi
toetust
Ühtekuuluvusfondist.
Projekti
15-protsendilise omaﬁnantseeringu kattis
RMK. Tööd projekteeris oli Urmas Nugin IB
OÜ ja raja ning purded ehitas valmis Raxwood
OÜ.
Tänu uuendatud matkarajale on Luhasoo
külastatavus tõusnud, inimestel on ohutum
ja mugavam looduses liikuda. Nii omad
inimesed kui külalised leiavad sagedamini
tee loodusesse, see pakub peredele ja
sõpruskondadele rohkem võimalusi aktiivseks
ajaveetmiseks.

Nominendid: Margus Sikk, ELK Varstu
osakond, Kagunurga Arendusklubi MTÜ,

Rõuge valla 2018. aasta tõusev täht on KasparOskar Kramp.
Kaspar-Oskar Kramp on noor trombonist

Rõuge valla aasta keskkonnatäht 2018

Aasta tõusev täht 2018

Riigikogu valimistest Rõuge vallas
Riigikogu valimisteks on Rõuge vallavalitsus loonud viis valimisjaoskonda:
- valimisjaoskond nr 1 Haanja teenuskeskuses (Võru tee 15, Haanja küla),
tel 5411 0448
- valimisjaoskond nr 2 Misso rahvamajas (Tsiistre tee 3, Misso alevik),
tel 5411 0449
- valimisjaoskond nr 3 Mõniste teenuskeskuses (Mendise, Mõniste küla),
tel 5411 0450
- valimisjaoskond nr 4 Rõuge rahvamajas (Metsa tn 1, Rõuge alevik),
tel 5411 0451
- valimisjaoskond nr 5 Varstu kultuurikeskuses (Kultuuri tn 1, Varstu alevik),
tel 5411 0452

Haanjamaalt. Pärast õpinguid Võrus jätkus
ta koolitee Tallinna Muusikakoolis, kus
omandas keskhariduse ja väga heal tasemel
muusikahariduse. 2018. aastal läbis KasparOskar edukalt kahevoorulised katsed
Hannoveri Muusikakõrgkoolis ning on nüüd
tudeng Saksamaal.
Aastate jooksul on Kaspar-Oskar osalenud
edukalt paljudel konkurssidel nii kodukui välismaal, muuhulgas näiteks tuntud
telekonkursil „Klassikatähed 2018“ ning
Karlis Izartsi nimelisel rahvusvahelisel
konkursil „Young Virtuoso“, kus saavutas
esikoha. Noormees on soleerinud Tallinna
Kammerorkestri, Tallinna Muusikakeskkooli
Sümfooniaorkestri kui ka ERSO ees ning
mänginud mitmetes erinevates Eesti ja
rahvusvahelistes ansamblites ning orkestrites.
Lihtsa maapoisina on tema hobideks
kalastamine, lauamängud, sportimine ja
sõpradega aja veetmine, lisaks pillimängule
on ta tegelenud ka laulmise, näitlemise ja
võrkpalliga.

Aasta täheke 2018

Rõuge valla 2018. aasta täheke on Markus Soe.
Tubli noor judoka Markus Soe on 9-aastane,
ta õpib Varstu Kooli kolmandas klassis ja on
aastast 2014 judoklubi REI liige. Vaatamata
oma noorele eale on tal sellel spordialal juba
terve hulk silmapaistvaid saavutusi. Judoga

hakkas Markus tegelema oma vanemate
vendade eeskujul. Tema esimene treener oli
Kätlin Kosman, edasist arengut on toetanud
Enno Raag ja sellest aastast on tähtis koht
ka Ants Tiidol, kes käib esmaspäeviti Varstu
koolis judohuvilisi juhendamas.
Oma esimese medali sai Markus juba
viieaastaselt, ta on võistelnud edukalt nii Eestis
kui ka Lätis. Oma lühikese sportlasetee jooksul
on ta saavutanud juba 50 esikolmiku kohta.
Koolis on Markus eeskujulik õpilane. Judoga
tegelemine on andnud talle juurde palju
enesekindlust ja uusi sõpru, oma käitumisega
on poiss teistele omavanustele eeskujuks.
Tõhusaks tagalaks on ka Markuse hooliv pere,
kes leiab tema hobi toetuseks alati nii aega ja
rahalisi ressursse.

Aitäh ka kõigile neile, kes märkasid ja oma
ettepanekud aunimetuste määramiseks
saatsid: Peep Kimmel, Egle Kõva, Ere Käis,
Kadri Giannakaina Laube, Liivi Mõttus,
Marika Parv, Katrin Roop, Sirje Pärnapuu,
Kaie Sikk, Malle Vissel, Varstu kool ning
volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon,
hariduskomisjon, kultuurikomisjon ja
külaelukomisjon.

Päästeameti peadirektor ja siseminister
jagasid tunnustusi
Teisipäeval, 19. veebruaril andis Päästeameti peadirektor Sillamäel pidulikult üle päästeteenistuse aumärke ning tänukirju.
Misso vabatahtlike päästjate pealik Andres Pindis sai Päästeameti peadirektori Kuno
Tammearu tugeva käepigistuse saatel päästeteenistuse aumärgi kauaaegse tegevuse ja
panuse eest vabatahtlike päästjate ridades, meie piirkonnapolitseinik Hans Saarniitu
tunnustati aumärgiga tubli ennetustegevuse eest ning Rõuge vallavalitsust tänati eduka
koostöö ja rahalise panuse eest projekti „500 kodu tuleohutuks“.

Valimisjaoskonnad on avatud:
- eelhääletuse ajal, 25.–27. veebruaril kell 12.00–20.00;
- valimispäeval, 3. märtsil kell 9.00–20.00.
Väljaspool elukohajärgset valimis jaoskonda saab hääletada eelhääletuse ajal
25.–27. veebruarini valimisjaoskonnas nr 4 Rõuges. Seal saavad hääletada
ka kõik need valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud
Rõuge valla täpsusega.
E-hääletamine internetis lõpeb 27. veebruaril kell 18.00.
Kodus hääletamine
Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile esitada
kirjalik taotlus valimispäeval kuni kella 14.00-ni. Taotluses tuleb märkida
kodus hääletamise taotlemise põhjus. Telefoni teel saab kodus hääletamise
taotlusi esitada ainult valimispäeval kell 9.00–14.00 elukohajärgsesse valimisjaoskonda helistades.
Mida teha, kui valimissedeli täitmisel tuleb sisse viga?
Juhime tähelepanu, et kui teete valimissedelile kandidaadi numbri kirjutamisel
vea, siis ei tohi seda parandada ega üle kirjutada (kõik parandustega sedelid
loetakse hiljem hääli üle lugedes kehtetuks). Kui juhtub, et rikute valimissedeli,
siis pöörduge julgesti valimiskomisjoni poole, kes vahetab sedeli uue vastu.

Siseminister Katri Raik, Misso vabatahtlike päästjate pealik Andres Pindis,
piirkonnapolitseinik Hans Saarniit, Rõuge vallavanem Mailis Koger ning Päästeameti
peadirektor Kuno Tammearu. Foto: erakogu

Infoks ühistranspordi kasutajale

Alates 1. juulist 2018 on Kagu Ühistranspordikeskuse avalikel liinidel sõitmine
reisijate jaoks tasuta. Üleminek tasuta
ühistranspordile on toonud kaasa sõitjate arvu kasvu ning seoses sellega on
senisest suurema tähelepanu alla tõusnud
ühissõidukite peatused ja nende asukohad.
Ühistranspordiseaduse kohaselt korraldab ühistranspordi taristu objektide
planeerimist, rajamist, korrashoidu ja
kasutamist kohalik omavalitsus.

Vallavalitsusele laekub peaaegu iga
päev ettepanekuid peatuste asukohtade
muutmiseks ja uute peatuste ehitamiseks.
Sageli ei teadvustata, mida need tegevused
endast kujutavad, seega annan ülevaate
peatuste rajamise protsessist.
Uue peatuse rajamiseks peab peatuse
asukoha kooskõlastama teeomanikuga,
kelleks on enamasti Maanteeamet.
Nõusoleku korral peab vallavalitsus
peatuse ehitamiseks täitma teeomaniku
tingimusi (teelaiendi ehitus jne).
Kui nõusolek tee omanikult on saadud,
peab vallavalitsus määrama peatuse nime,
järgides kohanimeseadust. Seejuures peab
peatuse nime eelnõu olema 15 päeva
avalikustamisel. Pärast nime määramist
ja peatuse valmis ehitamist teeb Kagu

Ühistranspordikeskus paikvaatluse ning
seejärel saab peatuse sõidugraaﬁkusse
lisada. Sõidugraaﬁkud kinnitatakse üks
kuu varem.
Protsess peatuse loomise ettepanekust kuni
ehituse alguseni võib kesta kuni 6 kuud,
millele lisandub selle valmisehitamise
aeg. Vallavalitsus saab peatuse ehituse ette
võtta juhul, kui see on planeeritud valla
selle aasta eelarvesse.
Ühistranspordiseaduse kohaselt korraldatakse liinivedudele riiklikku järelevalvet
ning kui bussijuht rikub bussiveo nõudeid,
karistatakse teda rahatrahviga (kuni 200
trahviühikut). Nimetatud nõuete hulka
käib ka peatumine ainult selleks ette
nähtud kohtades, seega kui bussijuht
peatub reisija palvel mujal kui peatuses,

rikub ta kinnitatud sõiduplaani ja seadust.
Kuna bussijuht ei tohi enam bussi peatada
seal, kus ei ole peatust, tuleb sageli ette bussist
mahajäämisi. Bussipeatuste sihipärane
kasutamine on oluline ka liiklusohutuse
seisukohalt. Reisijad ei suuda sageli
liiklusohte hinnata ja nii on ette tulnud
olukordi, kus bussi oodatakse ristmikul
või mõnes muus sobimatus kohas, kus
peatumine ei ole üldse võimalik.
Palume kõigil mõista liiklusohutuse
põhimõtteid ja bussijuhtide vastutust
ning planeerida oma sõidud selliselt, et
reisija väljub ja läheb peale ainult selleks
ettenähtud kohas.
Liisi Kurvits
teedespetsialist
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Rõuge Vallavolikogu 29. jaanuari istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Tunnistas kehtetuks Varstu Vallavolikogu 10.12.2002 otsuse nr 13 „Vaba
põllumajandus- ja metsamaade erastamine“ vaba metsamaa nr 78 erastamise
osas.
2. Võttis vastu Rõuge vallavara valitsemise
korra. Kord on kättesaadav Riigi Teatajas
www.riigiteataja.ee/akt/405022019025.
3. Määras Rõuge valla konsolideerimisgrupi
2018.–2021.
majandusaasta
aruannete auditeerimise läbiviijaks AMC
Audit OÜ.
4. Võõrandas Rõuge valla omandis
olev korteriomandi aadressil Saru küla,
Mesitaru-8
otsustuskorras
Merlika
Troskale.
5. Algatas Rõuge alevikus Tindi tn 8
detailplaneeringu ca. 0,6 ha suurusel
alal ja jättis algatamata keskkonnamõju
strateegilise
hindamise,
kuna
detailplaneeringuga kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju puudub.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on pereelamu rajamiseks hoonestusala
ja
ehitusõiguse
määramine
ning
Tindi tänav 8 maaüksuse jagamine
kaheks katastriüksuseks, millest ühele
määratakse transpordimaa maakasutuse
sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee
jaoks ning teisele määratakse pereelamu
ja abihoonete rajamiseks elamumaa
maakasutuse sihtotstarve.

6. Algatas Rõuge alevikus Järvekalda ja
Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu
ca. 1,7 ha suurusel alal ja jättis algatamata
ja jättis algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamise, kuna detailplaneeringuga kavandataval tegevusel
oluline
keskkonnamõju
puudub.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on võimaldada Järvekalda maaüksuse
jagamist kruntideks, määrata maakasustuse sihtotstarbed ning ehitusõigus
ja hoonestusalad pereelamute ja nende
abihoonete rajamiseks, võimalusel näha
ette ühele krundile elamu/ärihoone
rajamine.
7. Võttis vastu koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Rõuge valla
munitsipaalkoolides. Määruse eesmärk
on tagada tasuta koolilõuna Rõuge
valla munitsipaalkoolide 1.–9. klasside
õpilastele.
8. Tunnistas kehtetuks Haanja Vallavolikogu 18.09.2014 otsuse nr 28
„Toidupäeva maksumuse kehtestamine
Haanja Koolis“.
9. Andis loa maksta 2019. aastal eraüldhariduskoolidele tegevuskulude katmiseks toetust vastavalt selles erakoolis
statsionaarõppes õppivate õpilaste arvule,
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht
asub Rõuge vallas. Rõuge valla eelarvest
makstakse eraüldhariduskooli pidajale
toetust kalendrikuus õpilase kohta, mille

OÜ Rõuge Kommunaalteenus –
ülevallaline kommunaalettevõte
Alates käesoleva aasta 1. märtsist
on kõik Rõuge valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitunud piirkonnad
ühise juhtimise all, selleks on loodud
ülevallaline kommunaalettevõte OÜ
Rõuge Kommunaalteenus. OÜ Rõuge
Kommunaalteenuse peamiseks tegevuseks
on soojusenergia tootmine ja müük,
veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse
osutamine, elektritööd ja muude
hooldusteenuste osutamine osanikule.
Ühing võib tegutseda ka teistel
tegevusaladel, mis ei ole seaduse või
põhikirjaga keelatud.
Üleminek ühisele haldamisele on
toimunud etapiti. Möödunud aasta
novembrikuus ühendati vallavolikogu
otsusega OÜ Misso Haldus ja OÜ Rõuge
Kommunaalteenus.Alates 2019. aasta 1.
jaanuarist määrati Rõuge ja Misso alevikes
ning Viitina, Nursi, Mõniste, Saru, Kuutsi
ja Kimalasõ külades ühisveevärgi ja

-kanalisatsiooniga hõlmatud alade veeettevõtjaks OÜ Rõuge Kommunaalteenus.
Varem oli Mõniste, Saru ja Kuutsi
külades Mõniste valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga hõlmatud aladel veeettevõtjaks aktsiaselts Võru Vesi, nendega
2014. aastal sõlmitud leping lõppes 2018.
aasta 31. detsembril.
OÜ Varstu Energia esitas 17. oktoobril
2018 taotluse lõpetada ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni teenuste pakkumise
Varstu alevikus, Pilpa ja Krabi külas, seega
on alates käesoleva aasta 1. märtsist ka
Varstu alevikus ning Pilpa ja Krabi külades
ühisveevärgiga
ja
kanalisatsiooniga
hõlmatud aladel vee-ettevõtjaks OÜ
Rõuge Kommunaalteenus.
OÜ Rõuge Kommunaalteenust juhib
Indrek Ülper, kellega saab ühendust
telefonil 514 5313 või e-posti teel aadressil
kommunaal@rauge.ee.

TEADE Misso, Mõniste, Rõuge ja
Varstu piirkonna elanikele
Alates 1. jaanuarist 2019 on Misso ja Mõniste piirkondade (Misso alevik,
Mõniste küla, Kuutsi küla, Saru küla ja Kimalasõ küla) ja alates 1. märtsist
2019 ka Varstu aleviku ning Pilpa ja Krabi külade vee-ettevõtjaks Rõuge
Kommunaalteenus OÜ.

suurus saadakse Vabariigi Valitsuse
määrusega
kehtestatud
õppekoha
tegevuskulu piirmäära ja riigi poolt
erakooli pidajale makstava õppekoha
tegevuskulu maksumuse lahutamisel. Riigi
poolt erakoolile antava tegevuskulutoetuse
suurus on 2019. aastal 91 eurot. Juhul
kui eraüldhariduskool kuulub Eesti
Vabade Waldorfkoolide või Eesti Kristlike
Erakoolide Liidu ühendusse ja selle kooli
tegevuskulu ületab kohaliku omavalitsuse
kaalutud keskmise tegevuskulu kuus, mille
haldusterritooriumil ta asub, maksab
Rõuge vald 2019. aastal tegevuskulude
katmiseks toetust. Toetuse suurus
saadakse vastavas kohalikus omavalitsuses
keskmise tegevuskulu ja Vabariigi
Valitsuse määrusega kehtestatud õppekoha
tegevuskulu piirmäära lahutamisel.
10. Kinnitas alates 1. jaanuarist 2019
lasteaiaõpetaja kuutasu alammääraks
täistööajaga töötamise korral 1125 eurot ja
magistrikraadiga või sellega võrdsustatud
tasemega lasteaiaõpetajal 1250 eurot.
11. Andis nõusoleku Misso alevikus
Tsiistre tee 3a kinnistust Misso
depoohoone autopesuplatsi ja sademeveekanalisatsiooni alla jääva maa-ala
ligikaudse suurusega 60 m² avalikku
kasutusse andmiseks kuni 10 aastaks
MTÜle Misso vabatahtlikud.
12.
Moodustas
3.03.2019
toimuvateks
Riigikogu
valimisteks
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Rogosi matkasellid vallutasid Vorstimäe

Lõbusad matkasellid teel Ruusmäelt Vorstimäele. Foto: Sirje Pärnapuu
Pühapäeva, 17. veebruari õhtupoolikul sai Rogosi mõisa õuel kokku 14 vahvat matkaselli,
et üheskoos võtta ette jalgsimatk Vorstimäele. Matkatee pikkuseks oli umbes kuus
kilomeetrit ja väike hirm sügava lume ees oli ennatlik. Saime hakkama ning elustatud
sai piirkonna vana traditsioon, matk Vorstimäele.
Mäel saime osa Vorstimäe tekkimise legendist, küpsetada lõkkel vorste, kosutada endid
kuuma teega ning kelgutada. Aitäh osalejatele, abilistele ja maaomanikele! Järgmine
matkapäev toimub tuleval kuul ning sihiks on Korneti.
Matkasell Sirje Pärnapuu

Suure Munamäe vaatetorn kogub
juubeliaasta puhul nostalgilisi meeneid

Veenäidud tuleb nüüdsest edastada e-posti teel aadressile raugekommunaal@
gmail.com või telefonil 5397 3195. Kaugloetavate arvestite puhul näite
edastada ei ole vaja.
Jaanuarikuu arved on Mõniste piirkonna elanikele viibinud, kuna veehinnad
kehtestati Rõuge Vallavalitsuse poolt 14. veebruaril. Vabandame võimalike
ebamugavuste pärast!
Tähelepanu! Alates jaanuarikuu arvest on makse saajaks OÜ Rõuge
Kommunaalteenus, palume ülekande tegemisel kasutada arve peal olevat
arvelduskonto numbrit. Palume arvete tasumisel pöörata tähelepanu arvel
olevatele andmetele!
Indrek Ülper, OÜ Rõuge Kommunaalteenus juhatuse liige (kommunaal@
rauge.ee)

jaoskonnakomisjoni,
nimetas
jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed
ning asendusliikmed.
13. Võttis vastu vallavanema teenistuslähetusse saatmise ja vallavanemale
puhkuse andmise korra.
14. Otsustas anda elutööpreemia Agu
Hollole. Elutööpreemia antakse üle Eesti
Vabariigi aastapäeval.
15. Tegi muudatuse külaelukomisjoni
koosseisus: esimees Sirje Pärnapuu, aseesimees Elar Kutsar, liikmed Aigar Paas,
Viivika Nagel, Maali Kahusk, Marje Mürk,
Sälly Jaaska, Väino Marjak, Malle Vissel,
Kermo Rannamäe, Kalmer Vodi ja Britt
Vahter.
16. Tegi muudatuse keskkonnakomisjoni
koosseisus: esimees Alar Johanson,
aseesimees Tarvi Tuusis, liikmed Tõnu
Lindeberg, Andrus Ploom, Imre Paas,
Katre Palo, Mati Kivistik, Rein Kõiv,
Erki Sok, Margus Treial, Tarmo Denks ja
Urmas Vahter.
17. Kalmar Luisk valiti revisjonikomisjoni
esimeheks.
Volikogu veebruarikuu istung toimus 26.
veebruaril Haanja rahvamajas. Ülevaade
vastuvõetud õigusaktidest avaldatakse
märtsikuu ajalehes.
Volikogu määrused avalikustatakse Riigi
Teatajas. Volikogu otsused ja istungite
protokollid on kättesaadavad valla
kodulehel.

Too oma Suure Munamäe sümboolikaga
meened näitusele! Foto: Martin Mark
Kätte on jõudnud Suure Munamäe
vaatetorni juubeliaasta. Suvel, 14.
juulil tähistame torni 80. sünnipäeva

kontsertidega, kuid juba hooaja alguses
soovime avada tornis näituse.
Selleks ootame teie kõigi abi. Kui teil
on kodus Suure Munamäe vaatetorni
kujutisega asju (suveniire, vaipu, auhindu,
kodutarbeid jne) ja te olete nõus neid
meile näitusele andma, siis palume need
tuua vaatetorni, Haanja teenuskeskusesse
(endine Haanja vallamaja) või leiame
mingi teise võimaluse, kui helistate
numbritel 787 8847 või 514 4675.
Väga hea on, kui lisate meenele ka selle
saamisloo või vähemalt märgite, kust ese
pärit on. Kindlasti kirjutage juurde oma
telefoninumber või aadress, et saaksime
asja teile tagastada.
Saladuskatte all mainime, et meil on
mõned asjad juba olemas.
Ootame väga teie abi!
Suure Munamäe vaatetorni
pisike kollektiiv
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Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga
maaüksuste detailplaneeringu
algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega
nr 1-3/5 algatati Rõuge alevikus Järvekalda
ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneering
ja jäeti algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas
Rõuge alevikus Järvekalda (69701:004:0129)
ja Kolmnurga (69701:004:0128) maaüksustest. Planeeringualasse on kaasatud
ka Kaarsilla (69701:004:0130) ja osaliselt
25195
Käätso-Rõuge-Luutsniku
tee
(69701:005:2810)
katastriüksused.
Planeeritava ala suurus on ca. 1,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta Rõuge Vallavolikogu 19.06.2014
otsusega nr 28 kehtestatud Järvekalda
kinnistu ja lähiala detailplaneeringut
planeeringuala ulatuses, et võimaldada
Järvekalda maaüksusele pereelamute ja
abihoonete ning võimalusel ühe elamu/
ärihoone rajamiseks hoonestusalade ja
ehitusõiguse määramine, kruntideks
jagamine ja maakasustuse sihtotstarvete
määramine.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks
kogutud informatsiooni põhjal ei ole

vajalik detailplaneeringu koostamise
käigus teha täiendavaid uuringuid.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja
asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal
puudub detailplaneeringuga kavandataval
tegevusel oluline keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja
ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu
(Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).
Detailplaneeringu koostamise korraldaja
on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4,
Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu
koostaja valitakse hanke tulemusena.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ning muude
asjassepuutuvate dokumentidega on
võimalik tutvuda Rõuge Vallavalitsuses
või Rõuge valla kodulehel aadressil
ht t p s : / / r o u g e . k ov t p. e e / a l g at at u d detailplaneeringud. Lisainformatsiooni
saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt
(785 9322, planeering@rauge.ee).

Rõuge alevikus Tindi tn 8
detailplaneeringu algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine
Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 otsusega
nr 1-3/4 algatati Rõuge alevikus Tindi
tn 8 detailplaneering ja jäeti algatamata
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas
Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel
(69701:004:1442) ning juurdepääsutee
osas Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja
Kõnnitee (69701:004:0096) maaüksustel.
Planeeritava ala suurus on ca. 0,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on pereelamu rajamiseks hoonestusala ja
ehitusõiguse määramine ning jagada Tindi
tänav 8 maaüksus kaheks katastriüksuseks,
millest ühele määrata transpordimaa
maakasutuse sihtotstarve olemasoleva
kergliiklustee jaoks ning teisele määrata
pereelamu ja abihoonete rajamiseks
elamumaa maakasutuse sihtotstarve.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks
kogutud informatsiooni põhjal ei ole
vajalik teha detailplaneeringu koostamise

käigus täiendavaid uuringuid.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja
asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal
puudub detailplaneeringuga kavandataval
tegevusel oluline keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja
ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu
(Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).
Detailplaneeringu koostamise korraldaja
on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4,
Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu
koostaja valitakse hanke tulemusena.
Detailplaneeringu
algatamise
ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise otsusega ning muude
asjassepuutuvate dokumentidega on
võimalik tutvuda Rõuge Vallavalitsuses
või Rõuge valla kodulehel aadressil
ht t p s : / / r o u g e . k ov t p. e e / a l g at at u d detailplaneeringud. Lisainformatsiooni
saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt
(785 9322, planeering@rauge.ee).

Zackathon – noorte ettevõtlikkuse toetamine

Misso vabatahtlikud pidasid sünnipäeva
Veebruari keskel tähistas MTÜ Misso
vabatahtlikud oma tegutsemise kümnendat aastapäeva.
Pidulikule sündmusele oli kohale tulnud
külalisi lähemalt ja kaugemalt, teiste
hulgas vallavolikogu esimees, Päästeameti
ja Päästeliidu esindajad ning sõbrad
kohalikest priitahtlikest ja kutselistest
komandodest.
Päästeliidu juhatuse esimees Kaido Taberland
ja nõukogu esimees Toomas Sillamaa

tänasid Misso vabatahtlikke tubli töö eest
kogukonnas ning andsid üle tunnustusi.
Aktiivse tegevuse eest anti komando
pealikule Andres Pindisele üle Päästeliidu
Hõberisti teenetemärk. Ühingu juhatuse
liikmeid ja tublisid vabatahtlikke Indrek
Ülperit ja Tiit Ojaotsa tunnustati
vabatahtliku
päästja
hoolsusmärgi,
Hõbemedaliga.
Palju õnne ja jätkuvat edu Misso
vabatahtlikele!

Misso vabatahtlikke õnnitleb Päästeliidu juhtkond. Foto: Jaanus Mark

Hea tantsuhuviline!
See teade on sulle, kes sa armastad tantsida valssi, rumbat, sambat, fokstrotti
ja teisi kauneid tantse! Oleme Rõuges juba mitmel aastal tantsukursusi
korraldanud ja iga kord on meiega ühinenud uusi tantsupaare. Et tantsuoskust
säilitada ja edasi arendada, kutsume kõiki Rõuge valla tantsuhuvilisi endast
meile märku andma – plaanis on hakata korra kuus koos käima ja lihvida
oma oskusi tantsuõpetaja käe all. Tulevikus võiks sellest välja kasvada lausa
tantsuklubi!
Andke oma osalemissoovist märku, kirjutades aadressile
terjeraju@gmail.com.

Zackathoni projekti Eesti esindajad külastamas start-up- ja kaugtöökeskusi keskusi
Eestis. Foto: Kerli Kõiv
Kas me soovime, et meie valla noored ning partnerite rollid. Lisaks noorte
kasvavad ettevõtlikeks, loovateks ja oma suunajate
ettevalmistamisele
leidub
eluga toimetulevateks? Kas me soovime, toetavaid tegevusi ka noortele: häkatonid,
et meie valla noored väärtustavad oma ideelaborid, väljasõidud, simulatsioonid.
kodukoha eripärasid ja tunnevad selle Need ei ole vaid neile noortele, kelle
potentsiaali, õpivad erialasid, mida on igapäevane tegevus on täna kodukohas,
võimalik rakendada ka siin, Rõuge vallas vaid ka neile, kes on juba kaugemale
või Võrumaal tervikuna? Et see kõik õppima või tööle läinud. Märka, leia oma
juhtuks, ei tohiks noored käia ainult huvi ja saa sellest kõigest osa!
iseavastamise ja juhuslikkuse teed, vaid NB! Meil on ka kolm üleskutset.
siin on roll tervel kogukonnal.
1. 22. märtsil toimub Rõuge Noorsootöö
Praegused noored elavad oma vanemate ja Keskuses ideeöö uuenduslike ettevõtlike
vanavanemate tööde-tegemiste tulemusel ideede leidmiseks noore õppekeskkonnas
maailmas, mis on teistmoodi kui varem, ja õppetöös. Kahe päeva ja ühe öö jooksul
ka noorte harjumused ja teguviisid on mõeldakse n-ö kastist välja ja leitakse
teistsugused. Seetõttu peavad muutuma uusi lahendusi praeguste harjumuste või
ka õpetamise ja suunamise teed. Kõik tegutsemisviiside, aga ka keskkondade
see, mis tundus toimivat 15 aastat tagasi, põnevamaks ja mugavamaks muutmiseks.
ei ole uutes oludes nii tulemuslik. Nagu 2. Osale meie valla ideekonkursil, mis
öeldakse, ei saa uusi maid avastada vana
on avatud 15.–31. märtsil. Uuenduslikke
kaardiga.
Et selle kõigega toime tulla, on alga- ideid võib genereerida vabalt valitud
tatud
rahvusvaheline
strateegiline valdkonnas, mis aitaks kaasa kogukonna
koostööprojekt „Zackathon“. Erasmus+ või valla arenemisele. Esitamise formaadile
programmi toel ellu viidav kaheaastane piire ei ole, see võib olla näiteks poster,
projekt on kokku toonud noorte videoklipp, kirjand, fotokollaaž … nii,
ettevõtlikkust suunavad asutused Eestist, nagu süda lustib! Säravamate ideede
Slovakkiast ja Itaaliast. Rõuge Noorsootöö autoreid võetakse selle aasta jooksul kaasa
Keskuse eestvedamisel tööta-vad Eesti huvitavatele väljasõitudele või toetatakse
poolt koos Rõuge Põhikool, Rõuge neid idee elluviimisel. Ideed võib saata
Vallavalitsus, Eesti Töötukassa, Võrumaa aadressile haanjanoored@rauge.ee
Arenduskeskus ja MTÜ Nuti-Võlur. Kahe 3. Ettevõtja või ettevõtlik inimene! Kui
aasta jooksul saadakse õppevisiitidel oled valmis oma kogemusi või tegevusi
inspiratsiooni teiste riikide kogemustest noortega jagama, siis anna meile sellest
ning
õpetatakse meeskonnale noorte teada!
jõustamise ja coachingu meetodeid ning Projekti tegevused hakkavad olema
nähtavad ka kodulehel https://zackathon.
ettevõtlikkuse toetamist.
Kogukondlik noorte ettevõtlikkuse mu- ee/.
Kerli Kõiv
del pannakse kirja dokumenti, milles
projektijuht
tuuakse välja ühtsed koostööpõhimõtted
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Haanjamaa kultuurikandjad ja
rahvamajadele eluandjad
Haanja piirkonna kultuuritöö juhina on mul suur rõõm ja au esitleda teile Haanja ja
Ruusmäe rahvamajas toimetavaid harrastusrühmasid.
Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts
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Tantsurühm alustas tegevust 7. märtsil 2013. aastal. Mõtte algatajaks oli väärikasse ikka
jõudnud energiline Viive Niilo, kes on tantsurühma eestkõneleja siiani. Koos käiakse
korra nädalas seltskonnatantse õppimas ja tantsimas. Alates 2017. aasta sügisest kannab
rühm nime Rõõmu-Liine. Tantsurühmaga on liitunud hulk noori, kokku on tantsijaid
19, tantsud õpetab selgeks Anne Heier.
Rühm lööb aktiivselt kaasa paikkonna üritustel, erilisemaks neist on olnud Rogosi mõisa
jõulumaa meeskonnas osalemine, ühisesinemised mõisamaja koolilastega. Tantsuringis
osalejatel on tore koos olla ja üksteist toetada.
Naisansambel Metsalilled

Selts alustas tegevust 1988. aasta detsembris. Algselt oldi Haanja rahvamaja
segarahvatantsurühm, praegune nimi on saadud 1994. aastal, kui end mittetulundusühinguna registreeriti.
Alates 1993. aastast õpetab rahvatantse Ulvi Toomik, klaverisaatjaks on algusest peale
olnud Anne Heier ja seltsivanemaks on Sulev Kraam. Tantsuproovid toimuvad igal
neljapäeval Haanja rahvamajas, kus on seltsil ka oma tuba.
Rühm on esinenud väga paljudel erinevatel tantsufestivalidel välismaal (Rootsis, Norras,
Hollandis, Mordvas, Venemaal, Ungaris, Itaalias, Tšehhis, Marimaal, Barcelonas,
Lätis…) ja Eestimaa erinevates paikades. Tantsuselts korraldab taluõue simmaneid ning
teeb koostööd Võrumaa muusikute ja pillimeestega. Tantsujuhendaja Ulvi Toomik pälvis
2018. aasta Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi aastapreemia kui rõõmsameelne ja
aktiivne rahvatantsu juhendaja. Palju õnne, Ulvi!
Laulu- ja tantsurühm Rüärääk

Naisansambel käib juba enam kui 15 aastat igal neljapäeval koos Ruusmäe rahvamajas.
Nende juhendaja on Aime Oppar, kokku on lauljaid viis. Lauldud on oma piirkonna
rahvale, antud mõned kirikukontserdid Pütsepa abikirikus, esinetud Misso
hooldekodus, osaletud Võrumaa vokaalansamblite päeval Misso rahvamajas. Ansambel
suuri tulevikuplaane ei pea, lauldakse oma rõõmuks.
Ansambel Rogosi
Rogosi ansambli ajalugu on märkimisväärne, sest ansambel alustas tegevust juba aastal
1977. Kõik need aastad on ansambli elushoidjaks ja hingeks olnud basskitarrist Agu
Oppar. 2000. aastal liitus ansambli tegevusega Sirje Pärnapuu, kes klahvpille sõrmitseb.
Solistidena laulavad Aili Kraani ja Aare Russe Missost. Hetkel kuulub Rogosi põhibändi
neli liiget ja suur rõõm on teatada, et ansambliga on liitunud lõõtsamängijad Ülar
Saarniit ja Arvet Asuküll Võrust. Proove tehakse Ruusmäe rahvamajas ning põhilised
esinemised on kohalikel üritustel.
Mälumäng

Jaanuarikuu 26. päeval tähistas laulu- ja tantsurühm oma 10. tegevusaastat, külalisteks
olid Võru Päevakeskuse lauljad ja tantsijad. Tervitussõnavõttudega rikastasid pidu
Rõuge vallavanem Mailis Koger ning kultuuri- ja spordispetsialist Marko Palo.
Laulurühma loomise algatajaks oli Helju Jõgeva, kes on ka praegu selle eestvedaja.
Lauluõpetajaks on Merike Kapp, tantse õpetab Jelena Nurk, rühma tegevuses osaleb
18 liiget. Igal neljapäeval käiakse Haanja rahvamajas koos laulmas-tantsimas ning iga
kord on osalejate poolt kaetud uhke kohvilaud, kus tutvustatakse teineteisele erinevaid
küpsetisi ja toite. Rüärääk on osalenud neljal Uma Pidol, maakondlikel memme-taadi
pidudel, seltskonnalaulu ja -tantsu päevadel, külas on käidud Läti sõpradel Kornetis
ning tihe koostöö toimub Võru Päevakeskusega.

Alates 2017. aasta oktoobrist on Haanja
rahvamajas toimunud kord kuus
(mõnel kuul kaks korda) mälumängud.
Mälumängu küsimuste koostamisega
näeb vaeva Rannar Susi (pildil),
korraldustoimkonda
kuuluvad
veel
Haanja kooli õpetajad Ülle Mõim ja
Kersti Leit. Mälumänguõhtutest võtab
osa 9–11 võistkonda Haanja, Antsla ja
Võru piirkonnast. Kokku on toimunud 15
mälumänguvooru ning vastust on otsitud
601 küsimusele.
Koosloomise rõõmu teile kõikidele!

Sirje Pärnapuu
Haanja piirkonna kultuuritöö juht

Kes on noorsootöötaja Kirke Saarnits?

Tantsurühm Rõõmu-Liine

Haanja noorsootöötaja Kirke Saarnits.
Foto: erakogu
Ma poleks end iial noorsootöötajana ette
kujutanud, kuid pärast poolt aastat tunnen,
et olen õigel ajal õiges kohas. Olen loomult
lennukas ja entusiastlik loomeinimene,
kellel on palju ideid. Tunnen, et saan

noorsootöös kasutada kõiki oma hobisid.
Seni olen noori juhendanud ja neile nõu
andnud DJ-asjanduses, graaﬁlises disainis
ja ürituste korraldamises. Olen õnnelik,
et sattusin noorsootööd tegema oma
kodukohta Haanjasse. Tunnetan tänulikult
üha tugevamat sidet kogukonnaga.
Naudin suhtlemist, eriti pikki ﬁlosooﬁlisi
vestlusi, mis rikastavad mõlemat osapoolt ning mille käigus sünnib uusi
ideid. Pean oluliseks koostööd erinevate
eluvaldkondade esindajate vahel ühiste
eesmärkide ja elu edenemise huvides.
Jõudu ja inspiratsiooni saan muusikast,
sinna põgenen ka rutiini eest. Hobi korras
tegelen ﬁlmimise ja graaﬁlise disainiga.
Sõnum, mida püüan noortele edasi anda:
„Selleks, et õnnestuda, tee seda, millesse
sa usud. Ja usu sellesse, mida sa teed“.
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Millega tegeleb Haanja noortemaja rahvas?
Keset Haanja asulat, kultuurimaja ja
kaupluse vahel, asub Haanja noortemaja.
Haanja noortekeskusel on tihe side
põhikooliga, mõlemad toetavad üksteist
ühise eesmärgi – noorte arendamise ja
nende elu sisustamise nimel. Vahetevahel
tuleb noorsootöö oma ideede ja üritustega
kooli ning teinekord tuleb kool oma
tundidega
noortemajja.
Koostööd
kooliga tihendab ka Haanja noortemaja
innovatsioonistuudio.
Noortemajas
on palju erinevat tehnikat: arvutid,
digilauad,
peegelkaamera,
droon,
fotosein ja valgustid ning DJ-pult. Neid
kõiki saavad noored kasutada erinevate
õppeprotsesside läbiviimisel ja loovuse
arendamisel.
Haanja noortemajas tegutseb terve hulk
huviringe. Igal nädalal on miksimisring,
kus saab õppida DJ ametit, aga ka ürituste
korraldamist ja tulevikus ka muusika
produtseerimist. Orienteerumisringis käib
käsikäes mõistuse ja füüsilise tegevuse

arendamine, õpitakse kaardi lugemist ja
kõige otstarbekamat liikumist maastikul.
Korra kuus toimuvad kokanduse ring,
kus harrastatakse heas seltskonnas koos
kokkamist, ja IT-ring, kus otsitakse ja
leitakse lahendusi elulistele probleemidele.
Haanja noortemaja on oma olemuselt
väga õdus paik, kõik on alati oodatud
siia ka niisama aega veetma. Tegevusi ja
noorsootöötaja tähelepanu jätkub kõigi
jaoks. Olemas on piljardilaud, Wildesti
osavusmäng, X-boxi konsool ja hulk
lauamänge. Soovi korral saab köögis
endale süüa teha või diivanitel pikutada.
Haanja noortemajas toimuvatest avalikest
üritustest saab teada Facebooki lehelt
„Haanjamaa me kodu“. Noortemajas
korraldatakse klassiöid ja laste sünnipäevi,
vajadusel ka koosolekuid nii noortele kui
vanadele.
Noortemaja on noortele soe ja õdus koht,
kus peale koolitunde ja enne bussi peale
minekut aega sisustada.

Kellele kuulub Rõuge kirik
ehk aken tulevikku

Suur trennipidu Rõuges
Laupäeval, 23. märtsil kell 12.00 saab juba
viiendat korda teoks põnevaid treeninguid
täis päev Rõuge kooli spordihoones.
Treeningpäeva teeb põnevaks see, et kõigil
on võimalus osa saada väga erinevatest
treeningutest, meie ette astuvad treenerid
Tallinnast, Võrust ja Rõugest. MTÜ Siruta
ootab osalema igas eas ja sportlikus
vormis inimesi: tulge ja katsetage, nautige
atmosfääri ja seltskonda!
Trennid toimuvad erinevates saalides ja
valik on suur. Uksed avatakse kell 11.30
– olge aegsasti kohal, et riided vahetada
ning avapauguks saalis olla!
Treeningutest on päris uuteks tegijateks
TIIMITÖÖ ERI ja POUND. Meie
treenijate suurimad lemmikud läbi aastate

on olnud Nike Training Club ja jõusaali
ringtreening. Pinget ja põnevust pakub
CROSSFIT. BodyArt ja venitusvõimlemine
arendavad keha ja hinge koostööd. Kogu
päeva on kohal jõusaali treener. Eraldi
ruumis toimetab lastehoid ja keha saab
kinnitada mõnusas kohvikus. Päeva lõpus
saab mõnuleda saunas.
Tulge kohale ja purustame treeningpäevade
senise osalemisrekordi, milleks on 167
treenijat!
Treeningpäeva toetavad Rõuge vallavalitsus, Rõuge kool, Leaderi programm ja
Võrumaa Partnerluskogu
Terje Raju
MTÜ Siruta (5557 8422)

Kirikute teated
Rõuge Maarja kirik südatalvel. Foto: Martin Mark
Seisin hiljuti Kubija hotelli fuajees
ja vaatasin seinal suurt fotoülesvõtet
udusest Ööbikuorust, muinasmajast ja
Rõuge kirikust. Rõuge kirik on kindlasti
üks Lõuna-Eesti vanemaid maamärke,
mille jäädvustusi võib kohata paljudes
ootamatutes kohtades – internetis,
postkaartidel, kalendrites, ka oma
fotoalbumis. Selles mõttes on ta meie kõigi
oma.
Kunagi oli Rõuge kogudus üks õitsvamaid
Eestis, hallates lisaks kirikule ka suurt
pastoraadihoonet ja leerimaja. Praegu
on kogudusel jõudu ainult kiriku
ülalpidamiseks, leerimaja on renditud
kohalikele motomeestele külakeskuse
rajamiseks, pastoraat (endine haigla) ootab
oma saatust vandaalide käes kannatades.
Vaatasin pilti Rõuge kirikust ja mõtlesin,
milline vaade võib samas kohas avaneda
saja aasta pärast. Kuidas on siis kiriku
tervis – nii kogudusel kui ka hoonel? Kelle
oma Rõuge kirik siiski on?
On mitu väärarusaama selle kohta, kes
kirikut ülal peab. Üks on see, et luteri
kirikuid peab üleval Eesti riik. Teiseks
arvatakse, et kirik saab raha välismaalt,
võib-olla isegi toetust ulmelisest Vatikani
pangast. Kolmas arvamus on, et kirik on
kirikuõpetaja eraettevõte.
Tõtt tunnistades on mingi väike tera igas
väites – riik toetab vahel muinsuskaitse
kaudu
tehtavaid
restaureerimistöid,
kohalik omavalitsus toetab ka veidi,
välismaalt toetatakse kord aastas koguduse
töötegijaid,
Samson-Himmelstjerna
sihtasutus annab oma abi kiriku

korrastamiseks. Lõpuks sõltub palju ka
kirikuõpetaja ja tema abiliste aktiivsusest.
Tegelikkus on selline, et kirik (ka meie
oma pole erand) elab inimeste annetustest.
Tahan jõuda selleni, et Rõuge kirik on meie
suure valla (loe: kihelkonna) kirik. Me ei
saa oodata, et ühegi teise kandi inimesed,
näiteks Kanepist või Kükametsalt, Rõuge
kirikut ülal peaks, sest see on meie –
sinu ja minu – OMA kirik. Kui mitte
ristikogudusena, siis vähemalt kauni
maamärgi ja ajaloomälestisena. Selleks, et
saja aasta pärast ei pildistataks kauni Rõuge
künka peal maalilisi kirikuvaremeid, tuleb
tegutseda täna.
Kes on talvel Rõuge kirikus käinud, see
teab, et selga tuleb panna kõige soojem
suusaülikond. Enne kui kiriku kütmisele
üldse mõelda saab, tuleb korda teha
kiriku aknad. Käesoleval aastal on
kavas restaureerida kaks kirikuakent,
kumbki maksab 2500 eurot. Selleks
kogub kogudus Rõuge inimeste annetusi
arvelduskontole EE501010402007421005
(selgituseks „AKEN”). Projektile on õla
alla pannud Samson-Himmelstjerna
sihtasutus, kes lisaks annetustele annab
pool projektirahast. Kõige esimesena
lähevad väljavahetamisele altari kõrval
asuvad aknad. Kui annetused ületavad
praeguste tööde summa, siis saab mõelda
ka akendele vitraaži lisamisele.
Enamus meie kodusid on soojad, kui õige
panustaks nüüd ka kodukiriku soojusesse?
Indrek Hunt
Rõuge koguduse juhatuse liige

Rõuge Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistused Rõuge Maarja kirikus:
Pühapäeval enne paastuaega, 3. märtsil kell 11.00
Paastuaja 1. pühapäeval, 10. märtsil kell 11.00
Paastuaja 2. pühapäeval, 17. märtsil kell 11.00
Paastuaja 3. pühapäeval, 24. märtsil kell 11.00
Paastuaja 4. pühapäeval, 31. märtsil kell 11.00
Kevadine leerikursus alustab pühapäeval, 3. märtsil kell 12.30 kogudusemajas Rõuges.
Piibliring üle nädala neljapäeviti, 7. ja 21. märtsil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges.
Vestlusõhtu neljapäeval, 28. märtsil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges.
Koguduse liikmeannetust saab tasuda kantseleis teisipäeviti, neljapäeviti ja
pühapäeviti kell 10.00–14.00 või ülekandega Rõuge koguduse arvelduskontole
EE501010402007421005. Selgitusse märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse.
Vastseliina kogudus
Jumalateenistused Misso abikirikus:
3. märtsil kell 13.00
17. märtsil kell 14.00
31. märtsil kell 13.00
Hargla kogudus
Armulauaga jumalateenistused Hargla kirikus:
10. märtsil kell 14.30
24. märtsil kell 14.30

Mõniste hooldekodu Pihlakobar võtab tööle
hooldaja abi
Hooldaja abi põhiülesandeks on kliendile nende vajadustest lähtuva hooldusteenuse ja muu abi osutamine (sh kliendi söötmine ja toidunõude pesemine,
pesu vahetamine, pesemine ja triikimine), arvestades võimalusel kliendi soove ja
nõusolekut.
Kandidaat peaks olema hea suhtlemis -ja kuulamisoskusega, kohusetundlik, täpne ja
korrektne, koostöö- ja vastutusvõimeline, hea pingetaluvusega, empaatiavõimeline.
Kasuks tuleb eelnev hooldustöö kogemus.
Omalt poolt pakume võimalusi eneseteostuseks, toetavat kollektiivi ja vaheldusrikast
tööd.
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töökoormus: 0,75 ametikohta
Sooviavaldus saata aadressile monistehooldekodu@rauge.ee.
Lisainformatsioon telefonil 789 1240 ja mobiiltelefonil 5855 6606 (Ulvi Trahv).
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Rõuge jääväljak sai soojakud
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Kas tahad, et Võru maakonnas
oleks parem elu? Tule 4.–6. aprillini
Varstusse loometalgutele!

11. veebruaril paigaldati Rõuge jääväljaku äärde kolm soojakut väljaku paremaks
teenindamiseks. Foto: Viivika Nagel
Rõuge Spordiklubi hallatavale jääväljakule
paigaldati hiljuti kolm soojakut, mis teevad jääväljaku kasutamise ja hooldamise
oluliselt mugavamaks. Soojakud projekteeris ja valmistas vastavalt spordiklubi
soovidele AS Võru Hallid.
Ühes soojakus hakatakse hoidma juba
varem soetatud jäämasinat. Masina kasutamine peaks oluliselt vähendama jää
hooldusaega, hoiustada tuleb teda soojas
ruumis. Teises soojakus saab mugavalt
riietuda ja uiske jalga panna, mõned paarid
on ka laenutamiseks. Samas asuvad dušš
ja WC. Kolmandas soojakus leiavad oma
koha kõik ülejäänud jäähooldusvahendid.
Soojakute paigaldus sai teoks tänu
Rõuge spordiklubi Leaderi projektile
ja Rõuge valla toele, kes tasus projekti

omaosaluse. Rõuge valla abiga said
välja ehitatud ka soojakute juurde
viivad vee-, kanalisatsiooni- ja elektritrassid. Soojakutele paigaldatakse õhksoojuspumbad ja kaameravalve, mille
väljaehitamisel loodame Rõuge valla abile.
Jätkame Rõuge jääväljaku arendamist ka
sel aastal, praeguseks on juba sõlmitud
Kultuuriministeeriumiga leping 50 000
euro eraldamiseks.
Rõuge jääväljak on olnud aktiivses
kasutuses nii palju kui ilm võimaldab.
Väljakut üha arendades saame pakkuda
pikemaid kasutusaegu, kiiremat jäähooldust ja rohkem uisutamisrõõmu!
Jaak Pächter,
MTÜ Rõuge Spordiklubi

Nursi küla naistepäevapidu
Reedel, 8. märtsil algusega kell 20.00 toimub Nursi külakeskuses
NURSI KÜLA NAISTEPÄEVAPIDU.
Kavas: kohalikud esinejad, vahvad mängud, noorte etteasted. Õhtu peaesinejaks
on ansambel Kapriiz. Pilet eelmüügist kuni 6. märtsini 7 eurot, kohapeal 10
eurot; kuni 12-aastased (k.a) lapsed tasuta.
Lauake kata ise kaasa võetud meelepärasega. Laudade broneerimine telefonidel
5383 7589 (Angelika) või 5328 5031 (Sälly). Peo toimumist toetab Rõuge vald.

AS Võru Vesi jätkusuutlikkuse uuring
Keskkonnalahendused OÜ koostas eelmisel aastal AS-ile Võru Vesi uuringu,
mille eesmärgiks oli anda hinnang veeettevõtte poolt osutatava ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuste
jätkusuutlikkusele haldusreformijärgsetes
ja
regionaliseerumisele
suunatud
veemajanduse tingimustes. Analüüsi
eelduseks oli, et ÜVK teenused oleksid
jätkusuutlikud, kui on täidetud järgmised
aspektid:
1) ﬁnantsiline – hind katab kvaliteetsete
ÜVK teenuste osutamise kulud;
2) sotsiaalne – vesi on ÜVK tegevuspiirkondades kõigile kättesaadav ja
taskukohane ning kulud on õiglaselt
jaotunud.
Töö hõlmas olemasoleva olukorra analüüsi,
AS-i Võru Vesi ﬁnantsmajandusliku
jätkusuutlikkuse prognoosi tulevikus ning
võimalike arengustrateegiate hinnangut.
Arengustrateegiate valikul analüüsiti
olemasolevaid
ja
potentsiaalseid
tegevuspiirkondi, lähtudes haldusreformi
tulemusel
liitunud
kohalikest
omavalitsustest
Võru
maakonnas
ja Põlva maakonnas Kanepi vallas.
Võrreldi erinevaid piirkondi ning anti
hinnang vaadeldavate üksuste suhtelisele
tõhususele ja mastaabiefektiivsusele,
analüüsiti ÜVK teenuste taskukohasust
erinevates piirkondades ja teenustariiﬁde
kujunemist võrrelduna reaalsete tegevuskuludega. Uuringuga tehti ﬁnantsmajandusanalüüs ja ÜVK teenuste hinna
prognoos järgnevaks 40 aastaks.
Rahavoogude analüüsi tulemused näitasid,
et kui kõik järgnevad investeeringud
viidaks ellu omavahenditest ilma
omavalitsuste ja riigi toetusteta, siis:

• Kõikides analüüsitud piirkondades,
k.a AS-i Võru Vesi olemasolevates
teeninduspiirkondades tõuseks ÜVK
teenuste hind hiljemalt 25 aasta pärast üle
kokkulepitud taskukohasuse piiri (5,43 €/
m³ + km);
• Enamikel vee-ettevõtetel tõuseks
vaadeldava perioodi lõpuks ÜVK teenuste
hind eraldi tegutsedes oluliselt rohkem
(kuni ca. 18 €/m³ + km). Kui AS Võru
Vesi laieneks ülemaakondlikuks veeettevõtteks, oleks hind perioodi lõpus 36
aasta pärast ca. 7 €/m³+ km).
• Esimese 12 aasta tulemused sõltuvad
oluliselt ÜVK arendamise kavas ettenähtud
tegevustest. Piirkondades, kus on hiljuti
suur osa süsteeme rekonstrueeritud ning
lähiajal ei ole suuri investeeringuid ette
näha, ei tõuse veeteenuse hind nii palju
kui piirkondades, kus kõik süsteemid on
amortiseerunud ja vajavad olulises mahus
väljavahetamist.
Kokkuvõtteks: AS-i Võru Vesi laienemine
mõnesse või kõikidesse analüüsitud
ÜVK tegevuspiirkondadesse ei tekitaks
olulist muutust vee-ettevõtja poolt
pakutava veehinna kujunemisel, kuid
laienemine aitaks hoida tariiﬁ liituvates
piirkondades oluliselt madalamana kui
eraldi tegutsemist jätkates. AS-i Võru Vesi
liitumisel väiksemate vee-ettevõtetega
suureneksid müügimahud, kuid tegevuskulud ei kasvaks märkimisväärselt. Seega
on liitumine oluline ka AS-ile Võru Vesi.
Uuringu terviktekstiga saab tutvuda
internetis aadressil www.voruvesi.ee.
Juri Gotmans
AS Võru Vesi juhatuse liige

2018. aasta sügiseste loometalgute võitjameeskond „Mahe & Muhe“, kes seisab hea
tervisliku koolitoidu eest Võrumaal. Foto: Sandra Eowyn Karu
Küllap olete sügisest saati siin-seal
lugenud või kuulnud omamoodi
talgutest, kus rehade ja kirveste asemel
on töövahenditeks head mõtted ja suur
tahtmine elu Võrumaal paremaks muuta.
Vunki mano! loometalgud on „arenduskiirendi“, mis annab võimaluse käima
lükata uusi ja vajalikke ettevõtmisi, mis
aitavad edendada elu maapiirkonnas.
Kui tahate kaasa lüüa uute lahenduste
väljatöötamises või on teil endal mõni
nutikas mõte, kuidas meie kodukoha
elu edasi viia, siis tulge osalema!
Otsime ideid ja lahendusi, mis toetavad
inimeste eneseteostust kogu elukaare
vältel, parandavad vajalike teenuste
kättesaadavust või loovad kestlikke
lahendusi ettevõtluses.
Kui teil on mõtteid, millele oleks vaja
hoogu juurde anda ja nõu saada, siis võtke
korraldajatega ühendust. Kui mõtted on
veel laiali ja ei tea, kas nendega on õige
aeg välja tulla, siis tulge osalema teiste
ideede juurde, et järgmine kord juba

oma algatusega tulla. Paremate ideede on
elluviimiseks on välja pandud rahalised
auhinnad.
Osalema ja meeskondades kaasa lööma
tulla tasub igal juhul, iga inimese panus
on oluline! Lisaks sellele, et teil on
võimalus anda oma osa mõne kasuliku
ja meie kõigi elu paremaks muutva idee
arendamisse, saate loometalgutelt kuhjaga
inspiratsiooni, uusi teadmisi ja kasulikke
tutvusi. See on väärt kogemus!
Vunki mano! Kodulehel aadressil
https://vunkimano.vorumaa.ee
on
registreerumine juba käimas. Pange end
kohe kirja ja kutsuge ka sõbrad-tuttavad
loometalgutele!
Loometalguid korraldavad Võrumaa
Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ning
Helpiﬁc projekti „Co-creation of Service
Innovation in Europe“ raames.
Lisainfo: Taavi Karu (taavi.karu@gmail.
com, 529 0894) ja Martin Mark (martin.
mark@gmail.com, 565 5410)

Kinoteated
Suure Muna kohviku
kino
Arktika (Island 218) reedel, 1. märtsil kell
19
Draama inglise keeles, eesti ja vene
subtiitrid. Pilet 4 eurot, pikkus 1.37
Ootamatu armastus (Argentiina 2018)
reedel, 8. märtsil kell 19
Komöödia hispaania keeles, eesti ja vene
subtiitrid. Pilet 4 eurot
Mehed (Eesti 2019) esilinastus reedel, 15.
märtsil kell 19
Komöödia eesti keeles. Pilet 5 eurot
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Trehvämi Rõugõn!

TOIMETAJA: Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee
TIRAAŽ: 2444
KÜLJENDUS: Arman Projekt OÜ,
kalurileht1@gmail.com, tel 5649 5252
VÄLJAANDJA: Rõuge vallavalitsus, Ööbikuoru tn 4,
Rõuge alevik, tel 785 9312, www.rauge.ee

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud 8. märtsini.

