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Vabariigi aastapäeval ligi kuu aega tagasi tunnustati meie valla tegusaid ja tublisid, nii inimesi kui ühendusi. Selle aasta jooksul teeme nende kõigiga leheveergudel pisut lähemalt
tutvust. Esimesena sai ette võetud jutuajamine Agu Holloga, kellele omistati sel aastal Rõuge valla elutööpreemia.

Mi olõmi siin Haanimaal iks ummamuudu olnu!

Täpselt kuu aega tagasi, 21. veebruaril käis Agu üle piiri Veclaicenes seminaril „Läti-Eesti
piiriäärse kultuuri ühisus ja omapära” kõnelemas põlise Haanimaa identiteedist, keelest ja
kultuurist. Foto: Viivika Nagel

Soojalt tagasihoidliku olekuga Agu
Hollo, suupärasemalt öeldes Hollo Agu,
meie kandi inimestele tutvustamist ei
vaja. Abivalmis külamees, Haanimiihhi
Nõvvokoja tunnusnägu, mahetalunik,
„see, kellel kunagi need lahedad sead olid“,
kogukonna pärl, eestvedaja ja taganttõukaja,
Hartsmäe peremees ... kõigil seostub temaga
midagi ja see loetelu võiks veel pikalt
jätkuda. Ainuüksi selle aastanumbri sees
on Agu aktiivsust, töökust ja head südant
kahel korral „ametlikult“ märgatud ning
lisandunud on kaks vägagi auväärset tiitlittunnustust: maaeluministri hõbemärk
maaelu edendamise ja mahetoodangu
propageerimise eest ning Rõuge valla
elutööpreemia kõige selle eest, kes Agu on ja
mida meie kandi heaks teinud.
Kui Aguga jutu ajamiseks maha istume,
siis arvab ta esiti, et eks neid intervjuusid ja
kõnelemisi on viimasel ajal juba olnud ka ‒
tea, kas ongi enam midagi lisada.
Kolm aastakümmet isatalu hoidmist ja
arendamist on andnud kogemusi, nii
magusaid kui valusaid. Hartsmäe hoov on
ikka masinaid täis olnud, kasvatatud on siin
tervet pikka nimekirja põlluvilju ja loomi.
Praegugi müttab talus 40-pealine lihaveiste
kari ja 123 hektarist 80 on erinevate viljade
all, lisaks kasvatatakse kartulit ja oma
tarbeks juurikaid. Mõistagi ei ole Hartsmäe

talu mingi ühemehebänd, Agu tagalaks
on tema suur pere, kellega koos kogu seda
künklikku kuningriiki majandatakse.
Mida valla elutööpreemia sinu enda jaoks
tähendab?
„Ausalt öeldes tekkis esimese reaktsioonina
mõte, et kas nüüd ongi siis elutöö tehtud
ja saab õhtule?“ naerab Agu. Tegelikult,
tunnistab ta, on see ikka väga suur tunnustus
ja paitas üksjagu inimlikku edevust. Ehk toob
endaga kaasa ka kuigivõrd lisakohustusi, et
Haanjamaa asja edaspidi veelgi paremini
ajada, eks näis.
Mees avaldab heameelt, et praeguseks on
talutööd üha enam noorema põlvkonna
kanda, see annab talle endale võimaluse
tagasi tõmbuda ja rohkem ühiskondlikke
asju ajada. „Äkki saan ise ka kunagi talus
sulaseameti ära proovida,“ muheleb ta.
Hartsmäe ja Vargamäe. Värskete kinomuljete põhjal ‒ kas tõde või õigus?
Kumb Haanimaal paremini läbi lööks, kas
Andres või Pearu?
toonase ja tänase vahel tõesti nii mõnedki
paralleelid. Kahjuks või õnneks on ühes
õiges haanimehes koos mõlemad Vargamäe
karakterid, kuid ega siin teisiti saakski.
„Olen seda varem palju kordi öelnud, et

meid peetakse jonnakateks ja omajagu
erilisteks, aga ainult nii siin hakkama
saabki. Haanjamaal ei saa võtta ette sirget
sihti, mida mööda takistusteta minna, seda
ei võimalda juba siinne loodus. Ikka peame
mõtlema, kas minna siit- või sealtpoolt
mäge, üle või ümber soo. Ühe käiguga asja
naljalt tehtud ei saa, alati peab kolm-neli
käiku ette mõtlema.“
Millist nõu annaks praegune Agu
25-aastasele iseendale?
„Ega palju muud nõu oskakski anda kui elu
praegu kujunenud on. Oli ka siis aktiivne
elu: töö ja pere, lapsigi oli juba. Eks kui oleks
teadnud kõiki praegusi raskusi, oleks ehk
hilisemas elus mõne asja teistmoodi teinud
– nii reformi kui seadustega seotuid.“
Kes sa oleks siis, kui sa poleks talupidaja?
„Ilmselt oleksin ehitaja – see on kutse, mis
kunagi valitud sai. Olen mõnikord leidnud
end mõttelt, et hingelt oleksin siis vaesem,
aga kapitali poolest rikkam,“ muutub Agu
mõtlikuks. Ehitamine talle meeldib, see on
pooleldi hobi siiani, oma taluski on suur
osa ehitustöid enda tehtud. Ehitajatest
sõpruskonnaga on omal ajal projekte tehtud
ja sihte seatud, endamisi nalja visates, et kui
plaanidest 50% tehtud saab, siis ollakse väga
kõvad mehed. „Nüüdseks on see protsent
kõvasti langenud, ehk 25% mõtetest saab
teoks,“ naerab ta. Tookord oli nii noorust
kui hakkamist ja mis peamine ‒ sarnaselt
mõtlev sõpruskond.
Milline on Haanimiihhi Nõvvokoja roll
Haanjamaal – kas teid võetakse sellena,
kellena te tahate, et teid võetaks?
„Viimasel ajal tundub üha rohkem, et meid
võetakse ka siin autoriteetidena,“ lausub
mees. Veel mõni aasta tagasi olla olnud
tunne, et neid teati kaugemal paremini kui
oma kogukonnas. Nüüdseks on nii nõukoja
olemasolu kui tegemised hakanud üha
enam arusaamist ja arvestamist leidma.
„Meiega arvestatakse. See on hea tunne ja
hea aeg tegutsemiseks. Mõnikord naljatame
omavahel, et kui praegu tegemata jätta, siis
magamegi õige aja maha. Seesama hirm

millegagi hiljaks jääda on nii mõnigi kord
elu päris kiireks ajanud.“
Kuidas Haanimiihhi Nõvvokojal järelkasvuga lood on?
Agu kinnitab, et noortega tegelemine on
üks nõukoja kindlaid suundi ja õnneks
on liikmetel järeltulijaid, kes on siin elu
edendamisest huvitatud. On ka mõned
nooremad liikmed, kelle kätte tulevik
usaldada: „Ega me seda kõike enda jaoks
tee. Teha ja mõtteid mõlgutada on hea,
aga kellele? Hoolitseme ikka selle eest,
et ka pärast meid midagi jääks, just see
arusaamine.“
Ka koostööst teistega saab nõukoja
tegevus juurde jõudu ja kestlikkust. Oma
toimetamistes on ikka vaadatud üle terve
laia põlise Haanjamaa, millel on olemas
üsna kindlad piirid, kuid häid suhteid on
hoitud ka väljaspool. Siinsamas omas kandis
on viimastel aastatel kõrvale tekkinud
Korgõmaa kogukond, mis seob laiemat
maa-ala Haanjamaa ümbruses – looduse
poolt seatud kõrgustiku osa.
Lõunaaeg hakkab kätte jõudma. Kui me
saaks praegu minna kööki ja sul oleks
ülesanne valmistada korralik lõuna
nimega Haanimaa, mis meil siis menüüs
oleks?
„See, mille järgi meid tuntakse, on
põhisöögina kindlasti üks korralik rammus
puder, millest ei puudu ka lihaollus. Kõrvale
rohkelt rohelist ja kui tervist on, siis ka
lõuatäis korralikku kanget napsu,“ on
Hartsmäe peremees konkreetne.
Tagasi tõsisemaks minnes tahab Agu oma
valla rahvale kindlasti öelda, et hoiame
oma ja proovime rohkem järgida põliseid
väärtusi, põlise rahva teadmisi. “Elus võiks
rohkem lähtuda tavaõigusest, see on asi, mis
meid alles hoiab. Tahaks, et Haanjamaa oleks
ja jääks üheks omamoodi maaks. Et oleks
eluväärne paik ka meie lastele ja lastelastele
mitmeid põlvkondi pärast meid.
Kuna me kant on juba kord selline
ummamuudu, siis hoiame kokku!”
Viivika Nagel

Rõuge Vallavolikogu 26. veebruari 2019 istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Kehtestas Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6
katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeringuga nähakse ette Ööbikuoru tn
6 katastriüksuse jagamine kaheks krundiks,
millest ühele jääb olemasolev pereelamu
koos ehitusõigusega ning teisele nähakse
ette ehitusõigus uue pereelamu rajamiseks.
2. Kinnitas Rõuge valla 2019. aasta
teehoiukava.
Teehoiukavas antakse ülevaade Rõuge
valla kohalike teede remondi vajadustest ja
võimalustest käesoleval aastal.
3. Andis mittetulundusühingule KT
Sporting (registrikood 80288825) kirjaliku
nõusoleku
Kuutsi
külas
Kolgamäe
karjääri kinnistule laskepaiga rajamiseks
alljärgnevatel tingimustel:
- laskepaika kasutatakse kahel päeval
nädalas (reeglina teisipäeval ja laupäeval);
- laskepaika ei kasutata vähemalt kahel
järjestikusel nädalal mai lõpus, et vähendada
võimalikku müra mõju lindude pesitsusele;
- laskepaiga arendaja teavitab Rõuge valla

veebilehel laskepaiga kasutamispäevadest
vähemalt üks kuu ette;
- laskepaika kasutatakse kell 10.00–21.00,
kuid mitte pimedal ajal.
4. Muutis Rõuge Vallavalitsuse teenistujate
struktuuri ja teenistuskohtade koosseise.
Vallakantselei struktuurist arvati välja 4
teenuskeskuse spetsialisti ametikohta ja uue
ametikohana moodustati vallakantseleisse
õigusspetsialisti ametikoht, kelle ülesanneteks
on
vallavalitsuse
ametnike
juriidiline nõustamine, valla haldusaktide
ettevalmistamine, konsulteerimine lepingute ja hangete menetlemisel, valla
esindamine kohtus. Majandusosakonda
moodustati hankespetsialisti ametikoht.
Hankespetsialisti tegevusvaldkond on
valla tegevuseks vajalike asjade ja teenuste
hankimiseks riigihangete korraldamine.
Majandusosakonna struktuuri jäeti 3
haldusspetsialisti töökohta (Misso-Haanja
piirkond, Mõniste-Varstu piirkond ja Rõuge
piirkond). Sotsiaalosakonnas ühtlustati
avahooldus- ja sotsiaaltööd tegevate tööta-

jate ametinimetused ja kõigi töötajate uus
nimetus on sotsiaalhooldustöötaja.
5. Muutis Rõuge Vallavalitsuse palgajuhendi
lisa „Rõuge Vallavalitsuse teenistujate
palgagrupid“.
Palgagruppide tabelisse lisati õigusspetsialist ja hankespetsialist. Teenuskeskuse spetsialist ja Mõniste projektijuht
arvati tabelist välja.
6. Võttis vastu Rõuge valla 2019. aasta
eelarve.
Eelarve on kättesaadav internetis aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/401032019026
7. Määras Varstu piirkonnas ja Krabi
külas ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga
hõlmatud aladel vee-ettevõtjaks osaühingu
Rõuge Kommunaalteenus.
8. Valis Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadid:
Kadri Giannakaina Laube – vabakutseline
muusik ja projektijuht, pilliõpetaja Mõniste
koolis, Rõuge Vallavolikogu liige;
Mairi Raju-Toots – Võru Vallavalitsus, arendusspetsialist (lapsehoolduspuhku-sel);

Imre Paas – OÜ 7 HAVI, projektijuht.
9. Valis volikogu revisjonikomisjoni
liikmeks Katrin Roobi.
10. Kinnitas revisjonikomisjoni 2019. aasta
tööplaani.
11. Tegi muudatuse hariduskomisjoni
koosseisus: esimees Kerli Kõiv, aseesimees
Ere Käis, liikmed Martin Mark, Maarika
Niidumaa, Egle Kõva, Kalvi Kõva, Elina Järv,
Maie Oppar, Madis Perli, Raul Auksman,
Jaana Kõvatu ja Jaak Pächter.
12. Tegi muudatuse kultuurikomisjoni
koosseisus: esimees Marika Parv, aseesimees
Sirje Pärnapuu, liikmed Marilin Kiisk,
Regina Saar, Liivi Mõttus, Tarmo Noormaa,
Tõnis Kartsep, Peep Kimmel, Monika Toom,
Riina Kööts, Kadri Giannakaina Laube ja
Ebe Zeerus.
Märtsikuine volikogu istung toimus 19.
märtsil Haanja rahvamajas. Selle kokkuvõtte
leiate 11. aprillil ilmuvast ajalehest.
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Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Rõuge Vallavolikogu kehtestas 26.02.2019
otsusega nr 1-3/15 Rõuge alevikus
Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas
Rõuge alevikus Rõuge Suurjärve idakaldal.
Planeeringuala
moodustab
Ööbikuoru tn 6 katastriüksus, mille
praegune maakasutuse sihtotstarve on

maatulundusmaa. Planeeringuala suurus
on ca 2,3 ha.
Detailplaneeringuga nähakse ette Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse jagamine
kaheks elamumaa krundiks, hoonestusala
laiendamine ning ehitustingimuste seadmine üksikelamu ja teenindavate
hoonete ning rajatiste ehitamiseks.
Detailplaneeringu kehtestamisega muutub

Haanja Puhke- ja spordikeskuse lasketiir
sai uue automaatikasüsteemi

Möödunud aasta lõpus sai Haanja laskesuusatmise treening- ja võistluskeskus
kaasaegse märklaudade vinnastamise
süsteemi.
2005. aastal ehitatud lasketiiru paigaldati
Kurvinen OY poolt automaatikasüsteem,
mis võimaldab märklaudu ümber
seadistada mootorite abil kaugjuhtimise
teel.
Uuendus parandab treeningu kvaliteeti,

suurendab ohutust ja võimaldab
turvaliselt läbi viia laskesuusavõistlusi.
Projekt sai rahastuse Võrumaa Partnerluskodu Leader meetme programmist,
kaasfinantseeringuga toetas Rõuge vald
ning projekti viis ellu Spordiühing Võru
Biathlon MTÜ.
Võru Biathlon tänab kõiki toetajaid
ning ootab kõiki huvilisi treeningutele
ja võistlustele kaasa elama!
Spordiühing Võru Biathlon MTÜ

Volikogu võttis vastu Rõuge valla
2019. aasta eelarve

Rõuge vallavolikogu võttis teisipäevasel,
26. veebruari istungil vastu Rõuge valla
2019. aasta eelarve, mille maht on 11,7
miljonit eurot.
Eelarve põhitegevuse tulud on 8,2 ja
põhitegevuse kulud 8,0 miljonit eurot ning
investeerimistegevuse kulud 3,6 miljonit
eurot koos laenude ja toetutega.
Investeeringutes on sel aastal esikohal
PKT (piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise) programmi projektide ning
ühinemistoetuse arvel tehtavad tegevused.
Viimaseid on meie vallal ellu viia kolm:
„Suure Munamäe kui rahvusvahelise
tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine”, „Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus” ja „Haanja puhkeja
spordikeskuse
väljaarendamine
aastaringseks spordi-, turismi- ja
puhkekeskuseks”.
Ühinemistoetuse
abil
alustatakse
Rogosi
mõisahoone
küttesüsteemi
rekonstrueerimist, samuti tuleb leida kas
või ajutine lahendus Misso sotsiaalkeskuse
ruumidele. Mõniste piirkonnas on
kavas alustada hooldekodu Pihlakobar
aleviku kergliiklustee rajamisega. Algust
tehakse ka Rõuge rahvamaja hoone
rekonstrueerimisega, seal on lisaks
ühinemistoetusele arvestatud ka EestiVene projekti toetusega, mis katab osa
küttesüsteemide rekonstrueerimisest.
Möödunud aastast kandusid 2019. aastasse

Viitina
külakeskuse
renoveerimine
Leader projekti toetusega ja Kuutsipalu
imbväljaku rekonstrueerimine.
Kaitseministeerium
on
eraldanud
vallale toetust Lükkä tee remondiks
ning müramõõtejaama taristu ja mõne
veevõtukoha rajamiseks.
Investeeringutoetust eraldati sel aastal
Varstu kooli staadioni rekonstrueerimiseks, Rõuge ja Varstu lasteaedadele
ning Mõniste Rahvamajale.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusega rajatakse Mõniste ja Vaskna
järvedele kalapüügiplatvormid, lammutatakse Haki noorkarjalaut ja Viitna
kartulihoidla ning korraldatakse ohtlike
jäätmete kogumisringid Rõuge vallas.
Sotsiaalosakond jätkab Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel puudega
inimeste kodude kohandamise projekti.
Rõuge vallavolikogu esimees Aigar Kalk
väljendas oma heameelt selle üle, et
eelarve veebruaris vastu sai võetud – see
tähendab, et tegutsema-toimetama saab
asuda juba märtsis. Teekond tasakaalus
eelarveni oli üsna pingeline ja kuigi selleni
jõuti suuresti allasutuste majanduskulusid
üle vaadates, võib olla kindel, et ükski
oluline väljaminek selle arvelt tegemata
ei jää. Eelmise aasta õppetunnid on 2019.
aastasse kaasa toodud, selle aasta nimetab
volikogu esimees talupojatarkuse aastaks
– tuleb oskuslikult majandada.

Eelteade: lusikapidu 2018. aastal Rõuge vallas
sündinud lastele toimub maikuus
Kolmapäeval, 22. mail kell 15.00
toimub Mõniste rahvamajas
LUSIKAPIDU kõigile 2018. aastal
Rõuge vallas sündinud lastele.
Kõigile asjaosalistele saadetakse
peo lähenedes ka isiklikud kutsed.

kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 22.02.2011
otsusega nr 16 kehtestatud Vallamaja
krundi ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu ning
nendega piirnevate alade detailplaneering
Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse osas.
Detailplaneeringu elluviimine ei too
endaga kaasa olulisi majanduslikke,
sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid
ega olulist negatiivset mõju loodus-

keskkonnale.
Kehtestatud detailplaneeringuga ning
muude asjasse puutuvate dokumentidega
on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel
või Rõuge Vallavalitsuse majandusosakonnas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn
4).

Teeme Ära talgupäeva meeskond kuulutab alanuks tänavuse talgukevade,
mis kulmineerub maikuu esimesel
laupäeval, 4. mail peetava üle-eestilise
talgupäevaga. Koostöös Eesti Laulu- ja
Tantsupeo Sihtasutusega on sel kevadel
üks üleskutse korrastada oma kodukandis
laulu- ja tantsupeo tuleteekonnale
jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku. Töid
ja tegemisi mahub aga talgupäeva taas
väga erinevaid. Muuhulgas kutsutakse
eestimaalasi kaasa lööma õueraamatukogude
meisterdamise algatuses ning osalema
nurmenukutalgutel, mille eesmärgiks on
aidata Tartu Ülikooli teadlastel hinnata
meie looduse liigirikkust ja seisukorda.
Kõiki talguid saab tänasest kirja panna
talguveebis www.teemeara.ee.
Laulu- ja tantsupeo juubeliaastaga
seotud talgud
Juubelilaulu- ja tantsupidu ning üleeestiline Teeme Ära talgupäev on kantud
ühistest väärtustest – koos panustades
näitame hoolimist oma kodust. Eesti
laulu ja tantsu juubeliaasta projektijuht
Sten Weidebaum ütles, et üleskutse
keskmes on korraldada talguid üle Eesti
kõigis
maakondades
tuleteekonnale
jäävates paikades. „Soovime seeläbi tuua
rohkem tähelepanu kõigile kohalikele
kultuuriväärtuslikele paikadele, mis on
seotud laulu- ja tantsupeoga, tänavuse
tuleteega või on inimestele oma kodukandis olulised,“ sõnas Weidebaum. Just
praegu on õige aeg plaane teha, millistes
paikades talgutöid vaja oleks, et omakandi rahvast, kollektiive ja kogukondi
kaasa kutsuda.
Õueraamatukogude
meisterdamise
üleskutse
Külaliikumise
Kodukant
ideest
sündis tänavuse talgukevade üks
toredaid üleskutseid meisterdada oma
kogukonnale õueraamatukogu. Õueja tänavaraamatukogu aitab edendada
inimeste vahelist suhtlust lugemisvara
jagamise näol ning innustab kogukonnas
jagama, vahetama ja ühiskasutusse andma
ka muid tarvilikke asju, näiteks tööriistu,
tehnikat või teisi vahendeid, mida koos
on otstarbekam omada ja kasutada.
Õueraamatukogu võib meisterdada puust,
selleks sobivad hästi taaskasutatavad
materjalijäägid. Kohavalikul tasub lähtuda
sellest, kus kõige rohkem inimesi liigub.
Õueraamatukogu võib ka värvida oma
kodukihelkonna värvidesse, mis mullusest
talgupäevast juba tuttavad. Enam soovitusi
leiab talguveebist.
Nurmenukutalgud looduse seisukorra
hindamiseks
Teeme Ära talgupäeva meeskond kut-

sub koos Tartu Ülikooli teadlaste ja
Eestimaa Looduse Fondiga sel kevadel
liituma veel ühe põneva algatusega –
nurmenukutalgutega. Kuna meile kõigile
tuttav kevadelill nurmenukk on selline
eriline taim, millel isegi palja silmaga on
võimalik õie järgi geenitüüpi eristada,
aitab see lill meie teadlasi olulise eesmärgi
saavutamisel: hinnata Eesti looduse
tervislikku seisundit, liikide ja elupaikade
käekäiku. Nurmenukutalgud sobivad
hästi koolidele ühiseks väljatulemiseks
klassiruumist, kuid nurmenukud saab
talgupaigas vaatluse alla võtta ka pärast
muude talgutööde tegemist. Kuidas
nurmenukutalgud täpsemalt toimuvad
ning mil moel saavad talgulised oma
kodukandi või suvituskoha rohumaade
loodusliku mitmekesisuse hindamisele
kaasa aidata, võib lähemalt uurida
talguveebist. Aprilli keskpaigas avaneb ka
nurmenuku nutiveeb, mis on varustatud
spetsiaalse tehnilise lahendusega nurmenukutalgutel kogutava vaatlusinfo edastamiseks teadlastele.

Alanud on talgukevad ja talgute kirjapanek
4. mail peetavaks Teeme Ära talgupäevaks

Stardipaketid, talgute ja talguliste
kirjapanek
Kõik talgujuhid, kes on oma talgud üles
tähendanud talguveebi, saavad talgute
ettevalmistamise hõlbustamiseks ka
tänavu talgute stardipaketi, mille laialivedu
algab 4. aprillil. Talgupäeval on endiselt
teretulnud kõik talgud, mis vajavad abikäsi
ja õnnestuvad kõige paremini ühisel jõul.
Kogu talguinfo on kompaktselt kogutud
talguveebi aadressil www.teemeara.ee.
Talgupäeva
korraldavad
Eestimaa
Looduse Fond, Eesti Külaliikumine
Kodukant ja nende ümber koondunud
võrgustik. Partneritena löövad kaasa
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex,
H&M, Vizeum, Omniva, Tele2, Nordic
Hotel Forum, Eesti Laulu- ja Tantsupeo
SA jt.
Teeme Ära talgupäev on kümnete
tuhandete eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos
ära kodupaiga kõige vajalikumad tööd.
Talgute registreerimine talguveebis juba
algas, stardipakettide laialisaatmine ja
talguliste kirjapanek saavad hoo sisse
aprillist. 2018. aastal korraldati üle Eesti
kokku 2177 talgut, millest võttis osa 53
128 inimest ehk 4% eestimaalastest.
Täpsem info: www.teemeara.ee
Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva
eestvedaja (534 11020, tarmo@elfond.ee)
Sten Weidebaum, Laulupidu 150. Eesti
laulu ja tantsu juubeliaasta projektijuht
(523 6239, sten.weidebaum@laulupidu.ee)
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Struktuurimuudatused
Rõuge Vallavalitsuses
Rõuge vallavolikogu kinnitas oma 26.
veebruari istungil Rõuge Vallavalitsuse
uue struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu alates 1. märtsist 2019.
Ümberkorralduste tulemusena arvatakse
vallakantselei struktuurist välja neli
teenuskeskuse spetsialisti ametikohta
ja uue ametikohana moodustatakse
vallakantseleisse õigusspetsialisti ametikoht. Tema ülesanneteks on vallavalitsuse
ametnike
juriidiline
nõustamine,
valla haldusaktide ettevalmistamine,
konsulteerimine lepingute ja hangete
menetlemisel ning valla esindamine
kohtus.
Majandusosakonda
luuakse
hankespetsialisti ametikoht. Hankespetsialisti
ülesanne on valla tegevuseks vajalike
asjade ja teenuste hankimiseks riigihangete
korraldamine.
Majandusosakonna struktuuri jäetakse
senise viie asemel kolm haldusspetsialisti
töökohta
(Misso-Haanja
piirkond,
Mõniste-Varstu piirkond ja Rõuge
piirkond).

Ettevõtja, tule Maamessile
ja esitle end Rõuge valla boksis!

Sotsiaalosakonnas
ühtlustatakse
avahooldustööd tegevate töötajate ametinimetused,
kõigi
töötajate
uus
ametinimetus on sotsiaalhooldustöötaja.
Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks
on valla raamatupidajad nii Mõniste kui
Varstu teenuskeskustes kohal 10. ja 17.
telefonil 785 9352. Maikuu kohta avaldame
info järgmises lehes, mis ilmub 11. aprillil.
Info piirkondlike haldusspetsialistide
kohta
Alates
23.
märtsist
ühendatakse
piirkondlikud haldusspetsialistid järgmiselt:
Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist on Martin Hütsi (529 5247,
monistehaldus@rauge.ee)
Haanja ja Misso piirkonna haldusspetsialist
on Jüri Kukk (5301 7901, haanjahaldus@
rauge.ee)
Rohkem infot:
Jane Liiv, majandusosakonna juhataja
(5328 4004).

Rõuge valla ja ettevõtjate esindajad 2018. aasta Maamessil Tartus. Foto: Katre Palo.

25.−27. aprillil toimub järjekordne
Maamess, Rõuge valla osalemine seal koos
oma valla ettevõtjatega on saanud juba
traditsiooniks.
Kutsume ka sel aastal vallas tegutsevaid
ettevõtjaid oma toodangut ja teenuseid
messil ühiselt tutvustama. Üksikud
ettevõtjad on endast juba märku andnud
ning valla messiboksis esindatud. Ühinege
meiega, koos paistame kaugemale!
Messiboksi kulu katab suuremas osas
vald, osalevatele ettevõtetele rakendub
omaosalus sõltuvalt sellest, mil moel
end boksis esitleda soovitakse. Lisainfot
kogu messi kohta leiab kodulehelt www.
maamess.ee.

Erivajadustega inimeste
eluruumide kohandamine
Rõuge vald osaleb projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ teises voorus. Projekti raames
kohandatakse erivajadustega inimeste
eluruume nende vajadustele vastavaks.
Projektis osalemine annab puuetega
inimestele hea võimaluse oma elukvaliteeti
parandada. Esimeses taotlusvoorus on
kohandamisel 8 kodu, nüüd on lisandumas
II voor, millega saame toetada veel 13
kodu kohandamist.
Projekti raames on võimalik kohandada
koduseid liikumisteid (nt eluruumi
sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi
vaheline käigutee, hoonesse ja selle
territooriumile sissepääs, platvormtõstuki
või laetõstuki paigaldamine jne),
hügieeniruume ja kööke. Kohandada
saab Rõuge vallas asuvat aastaringseks
elamiseks sobivat eluruumi, mis on
toetuse taotleja rahvastikuregistri järgne
ja tegelik elukoht ning on tema enda või
tema pereliikme omandis, kaasomandis
või kasutuses üürilepingu alusel.
Taotlus eluruumide kohandamiseks
tuleb esitada hiljemalt 1. maiks 2019
oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile.
Taotluse blankett on kättesaadav Rõuge
valla kodulehel:Sotsiaal ja tervis –>

Sotsiaaltoetused –> Toetuste blanketid
( h t t p s : / / r o u g e . k o v t p. e e / t o e t u s t e blanketid)
Taotluse esitamisele järgnev menetluse
käik:
- sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus
vastab projekti tingimustele;
- sotsiaalosakond esitab Rõuge valla
koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt
26.08.2019;
- taotluse rahastamise otsuse alusel
saab teostada kohandustööd vastavalt
ERFi meetmetes kehtestatud projekti
tingimustele.
Rõuge Vallavolikogu poolt 18.12.2018
vastu võetud määrus nr 41 „Puuetega
inimeste eluaseme füüsilise kohandamise
ja toetuse maksmise kord“ on kättesaadav
Riigi Teatajas (https://www.riigiteataja.ee/
akt/403012019041)
Projekti
rahastab
Euroopa
Regionaalarengu
Fond
meetmest
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“.
Lisainfot saab sotsiaalosakonna juhataja
kohusetäitjalt Maire Grosmannilt (785
9138; 5330 0153 või raugesotsiaal@rauge.
ee).

Paku noortele suveks tööd!

Rõuge
Noorsootöö
Keskus
otsib
tööandjaid, kes pakuks suveks noortele
tööd.
Juba kolmandat suve korraldatakse Rõuge
ja Rae valla ühist õpilasmalevat, mida
ametlikus võtmes võib ka nimetada tööja puhkelaagriks. Maleva sisu seisneb
selles, et kamp noori (planeeritavalt 10
Rõuge vallast ja 10 Rae vallast) osaleb
ööbimisega malevas, mille jooksul tehakse
vastavalt vanusele päevas 4‒6 tundi tööd ja
ülejäänud aeg sisustatakse ühistegevustega
rühmajuhtide eestvedamisel (selts-konnaja meeskonnamängud, maleva traditsioonilised sündmused, ühiskondlikud/
kogukondlikud ettevõtmised jne).
Selleks, et malevat korraldada, otsime
võimalikke tööandjaid, kes on nõus suvel
kaheks nädalaks palkama lisatööjõudu

noorte näol. Noorte tööd koordineerib,
jälgib ja juhendab rühmajuht, kellel on
vastav väljaõpe.
Noortele tööd pakkudes annate neile
võimaluse esmaseks töökogemuseks,
aitate kaasa tööharjumuse tekkimisele
ning mõistmisele, miks, milleks ja kuidas
miskit tehakse. Lisaks on see ka suur abi
teile endile, sest entusiasmi täis noored
on valmis tegema tööd kirega ja andma
lisaväärtust teie tegemistesse.
Kui arvad, et Sul endal võiks olla midagi
sobivat või tead kedagi, kel on midagi
pakkuda, siis võta meiega ühendust ja
räägime võimalustest täpsemalt!
Kirjuta raugenoored@rauge.ee või helista
5340 3309 (Helen Laidma) ja 5347 4577
(Airi Parv)

Rõuge valla messiboksi registreerimine
ning lisainfo telefonil 5388 4943 või
e-posti teel aadressil arendusjuhataja@
rauge.ee (Aira Udras). Kohtade arv on
piiratud!

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks
peab alates 1. aprillist
vastama kolmele tingimusele
Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi
elavad pensionärid oktoobrikuus nn üksi
elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse
toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet
ilma taotluseta kõigile, kes vastavad 1.
aprillist kuni 30. septembrini kolmele
tingimusele:
• on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas;
• elavad rahvastikuregistri andmetel üksi;
• kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 1,2-kordne Eesti keskmine
vanaduspension, mis 2019. aastal on 540
eurot.
Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava
vanaduspensionärini jõuaks, soovitame
juba praegu veenduda, et alates 1. aprillist
ka kõik need tingimused täidetud on.

Üksi elava pensionäri toetuse saamise
peamiseks eelduseks on korras andmed
rahvastikuregistris.
Kui
pensionär
ei vasta mingil põhjusel selleaastasel
vaatlusperioodil,
aprillist
septembri
lõpuni, üksi elava pensionäri toetuse
saamise tingimustele, tekib järgmine
võimalus toetust saada järgmisel aastal. Ka
siis võetakse aluseks rahvastikuregistris
aprillist septembri lõpuni olevad andmed.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0.
Merle Sumil-Laanemaa
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste
osakonna nõunik

Tööpakkumised

MISSO SOTSIAALKESKUS OTSIB OMA MEESKONDA HOOLDUSTÖÖTAJAT
Misso Sotsiaalkeskus otsib oma meeskonda 1,0 kohaga HOOLDUSTÖÖTAJAT, kelle
põhiülesandeks on koduteenuste osutamine, mis aitab kliendil harjumuspärases
keskkonnas toime tulla.
Tööle asumise aeg kokkuleppel. Kandideerimiseks palume esitada CV, sooviavaldus
ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 28. märtsiks 2018. a aadressile
missosotsiaal@rauge.ee.
Lisainfo: Triinu Tiks, sotsiaaltöö spetsialist (785 6144 või 5340 3744).
MÕNISTE HOOLDEKODU PAKUB TÖÖD HOOLDAJALE PUHKUSTE
ASENDAJANA
Hooldekodu Pihlakobar Mõnistes pakub 1,0 koormusega tööd hooldajale puhkuste
asendajana alates maikuu keskpaigast.
Hooldaja 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.
Tööleasumise aeg: 13. mai 2019.
Sooviavaldus ja CV saata aadressile monistehooldekodu@rauge.ee
Lisainfo: Ulvi Trahv, hooldekodu juhataja (789 1240, 5855 6606).
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Avatud on 2019. aasta hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi abil on võimalik
välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon,
teha korda koduõuest suurele teele
viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik
omavalitsus kui taotleja. Möödunud aastal
kiideti Rõuge vallas heaks 53 taotlust.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on
sel aastal avatud 11. märtsist 13. maini.
Taotluse saab esitada allkirjastatuna paberil
või digitaalselt Rõuge vallavalitsusele.
Kogu programmi ja taotlemist puudutav
info on leitav valla kodulehel www.rauge.
ee: Keskkond –> Hajaasustuse programm
2019
Rõuge vallas saab hajaasustuse programmi
kohta infot ja abi järgmistelt spetsialistidelt

piirkonniti:
Haanja ja Misso − Jüri Kukk
(haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)
Mõniste ja Varstu – Martin Hütsi
(monistehaldus@rauge.ee, 529 5247)
Rõuge – Jaanus Tanilsoo (keskkond@
rauge.ee, 5346 7448)
MEETME EESMÄRK:
• Tagada hajaasustusega maa-piirkondades elavatele peredele head elutingimused.
• Aidata seeläbi kaasa elanike arvu
püsimisele
hajaasustusega
maapiirkondades.
HAJAASTUSTUSEGA PIIRKOND
Hajaasustuse piirkonnana on määratletud
piirkonnad, mille hulka ei kuulu linnad
asustusüksusena ja alevid, välja arvatud
nende koosseisu kuuluvad saared ning
rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad
või kompaktse asustusega alad. Seega saab
toetust taotleda alevikes ja külades, mis ei
ole käsitletavad tiheasustusaladena.
Veevarustussüsteemide puhul jäävad
programmi
sihtpiirkonnast
välja

toimiva ühisveevärgiga kaetud alad
või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava või planeeringu alusel
ühisveevärgiga kaetavaks alaks määratud
alad. Kanalisatsioonisüsteemide puhul
ei toetata programmist investeeringuid
piirkondades, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava
või
planeeringu
alusel
määratud
ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga
kaetavaks alaks või mis on määratud
reoveekogumisalaks.
PROGRAMMI TINGIMUSED
• Taotleja alaline elukoht on taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastiku-registri
andmete kohaselt katkematult taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine,
millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.

• Projektil võib olla ka kaas-taotleja(id).
Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused,
mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise
toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti
elluviimine peab olema lõppenud 31.
oktoobriks 2020.
Tingimustega saab täpsemalt tutvuda
riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses
nr 14 „Hajaasustuse programm“.
TOETUS JA OMAFINANTSEERING
• Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasvähemalt 33% projekti abikõlblikest
kuludest.
• Toetus moodustab kuni 67% projekti
abikõlblikest kuludest.

Natura metsatoetuse taotlemine
2019. aastal saab Natura metsatoetust
taotleda 4.–22. aprillini.
Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute
tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000
võrgustiku
alal
piiranguvööndis,
sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal
ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura
2000 ala.
Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale.
Toetuse määrad on:
• Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool
Natura 2000 võrgustiku ala asuvas
sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta
aastas.

• Natura 2000 alal piiranguvööndis,
hoiualal ja projekteeritaval alal kuni
60 eurot hektari kohta aastas. Seda
võidakse vähendada, kui eelarvest ei
piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste
rahuldamiseks.
Füüsilistele isikutele makstavast toetusest
peetakse väljamaksmisel kinni tulumaks.
Taotluse saab esitada vaid e-PRIA
portaalis, seega on taotluse esitamiseks
vaja toimivat ID-kaarti või mobiil-ID-d!
Taotlusi saab esitada ka Võrumaa
Metsaühistu kontoris, kus teid abistavad
metsaühistu konsulendid Aarne Volkov ja
Aavo Saks.

Matsi Tehnikaspordiklubi
korraldas vastlatralli

Kuupäev

08.–11.04
Võrumaa
Metsaühistu 15.–18.04
Pikk tn 4 II 22.04
korrusel

Kellaaeg

Konsulendid

09.00–16.00 Aarne Volkov (529 9841,
aarne.volkov@metsauhistu.ee)
Aavo Saks (518 5587,
aavo.saks@metsauhistu.ee)

Metsühistusse tulles võtke kindlasti kaasa
oma ID-kaart ja selle PIN-koodid või
mobiil-ID, sest muidu ei saa konsulendid
teid taotluse esitamisel aidata!
Erki Sok
Võrumaa Metsaühistu

Hokiklubi lõpetas hooaja
võiduga Valga Lionsi üle

Valmistutakse ZAZ-i ja VAZ-iga sõitmiseks. Foto: Anneli Vissel

Pühapäeval, 3. märtsil toimus Matsi
Tehnikaspordiklubi korraldusel meeleolukas vastlatrall Varstu piirkonna rahvale.
Kohal oli 70 trallitajat – nii suuri kui
väikeseid, kõige kaugemad klubi sõbrad
olid kohale tulnud Soomest.
Toimus mitmeid tegevusi lastele ja suurtele:
mõistatuste lahendamine, vastlavurri
valmistamine, vildiviskevõistlus, ühismängud, kelgutamine, suurte suuskadega
suusatamine. Kui kõht tühjaks läks, siis
hakati koos grillima ja vastlakuklitega
maiustama. Loomulikult toimus ka klubile
omane ja väga oodatud jäärajasõit Lillemäe talu jäärajal. Võistlemiseks oli kõigile

Asukoht

Hetk veebruarikuiselt kohtumiselt HK Tartu Lionsiga Rõuge jääväljakul. Foto: erakogu

klubi poolt kasutada kaks sõiduautot:
ZAZ ja VAZ, mis said korralikult ära
mõlgitud. Ühiselt saavad need jälle korda
tehtud! Pärast jäärajavõistlust oli osalejatel
võimalus rada proovida ka isiklike
autodega.
Päeva lõpuks olid kõigil osalejatel tujud
rõõmsad ja põsed punased. Tublimatele
jagus auhindu ja osalejatele pakuti päeva
lõpuks sooja sauna.
Oli meeleolukas päev! Matsi Tehnikaspordiklubi tänab kõiki agaraid osalejaid.
Anneli Vissel

Rõuge/Vastseliina hokimeeskond osales
möödunud hooajal Eesti VSÜ Jõud
jäähoki meistrivõistlustel.
Alagrupis kaotati koduväljakul Tartu
Lionsile 1:5, Seejärel võideti Viljandis HK
Predatorsit 5:2 ja viimases mängus Tartu
Lõunakeskuses võideti Valga Lionsit 5:4.
Kolm võistkonda kogusid võrdselt 6 punkti, otsustavaks sai omavaheliste väravate
vahe. Mängud olid väga tasavägised, Rõuge
võistkond pidi leppima kolmanda kohaga
ja kohamängudele ei pääsenud. Tegu oli
esimese meistrivõistluste turniiriga, kus
Rõuge on suutnud lüüa kahte vastast.
Kõrgelt käiv kevadpäike on kohalikud

hokimehed suvepuhkusele lubanud,
kohtume taas uue talve saabudes!
Jaak Pächter
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RUKO esimene välisreis

Rõuge Unistuste Kitarriorkester enne meeleolukat vastuvõttu Peterburi Peakonsulaadi Pihkva
Talituses. Foto: erakogu

Rõuge Unistuste Kitarriorkester ehk
lühidalt RUKO käis oma esimesel
välisesinemisel Venemaal Pihkvas. Nimelt
kutsus sealne Peterburi Peakonsulaadi
Pihkva Talitus meid Eesti vabariigi 101.
sünnipäevale pühendatud vastuvõtule
tuju tõstma.
Eesti sünnipäevale pühendatud vastuvõtt
Pihkvas on konsulaarosakonna juhi
Triin Partsi sõnul pidu, kuhu kutsutakse
sõpru nii Eestist kui Venemaalt. Lisaks
ligi 150 kutsutud külalisele ja RUKO-le
olid meeleolu loomas rahvatansurühm
„Leesikad” Tallinna Prantsuse lütseumist,
setode leelo, kaks karmoškat ning kohalik
romansilaulik.
Loomulikult ei puudunud vastuvõtult
ametlikud sõnavõtud ja nagu tavaliselt,
läks kõik edasine üha mitteametlikumaks.
Kitarriorkestri poolt kõlas poolteist tundi
muusikat kahes osas, kus kava sees ka
paar venekeelset laulu, mis vene külalistes
kohe äratundmist ja kaasaelamist leidsid.
Orkestri kava vaheldus spontaanselt
ülesvõetud seto meestelaulu, karmoškade
saatel seltskonnatantsude ja bajaani saatel
vene romanssidega. Setomaa ülemsootska

Aare Hõrn mainis, et tema sellist rõõmsat,
kõigi poolt kaasaelatavat melu sealsetel
vastuvõttudel ei mäleta. Hõrn teatas
ühtlasi, et nii Irboska muuseumi kui
ka Petseri kloostri juhtkond kinnitasid,
et RUKO-t oodatakse väga heal meelel
Petserimaale kontserte andma. Meie
kutsumine Pihkvasse sai teoks tänu Aare
Hõrna algatusele, kes meid sealpool
tutvustas ning kitarrorkestrile kutse
kultuuriviisa taotlemiseks välja ajas. Aitäh
kutsujatele, RUKO-le oli kogu ettevõtmine
puhas rõõm!
Rõuge Unistuste Kitarriorkester RUKO on
Rõuges asuvast Jaanipeebu kitarrikoolist
väljakasvanud kollektiiv, mis sai oma nime
2017. aasta 21. septembril. Kitarriorkestris
osaleb hetkel kokku 11 täiskasvanud
asjaarmastajat Rõuge vallast ja Võrust,
kellele meeldib koos musitseerida. RUKO
tegevust toetavad Rõuge Maarja kogudus,
Rõuge vald ja Samson-Himmelstjerna
sihtasutus.
Indrek Hunt
Orkestrijuht

Rõuge pritsimeestel käisid külas sõbrad Soomest

Vesilahti külalised päästeauto “Miina” taustal, seltsis Rõuge priitahtlikud pritsimehed Kalvi
Kõva ja Olev Mõttus. Foto: Jaanus Mark

Rõuge pritsimeestel käis 8. märtsil
külas delegatsioon Soomest, Vesilahti
sõprusvallast. Kohal olid Vesilahti endised
pikaajalised volikogu ja vallavalitsuse
juhid, äsja pensionile läinud vallavanem
Erkki Paloniemi, Vesilahti pritsimeeste
esimees Jari Saarnio ning tuletõrje ülem
Harri Aaltonen.

Rõuge valla töökorraldust ja tegemisi.
Eksvallavanem Erkki Paloniemi andis
üle tervitused Vesilahtis käesoleva
aasta veebruaris tööd alustanud noore
ja teotahtelise 33-aastase vallavanema
Tuomas Hirvoneni poolt, kelle sõnul
soovitakse jätkata ühinenud Rõuge vallaga
koostööd.

Rõuges uudistati vabatahtlike päästjate
depoohoonet ning kõige uuemat
päästeautot „Miina“, vahetati kogemusi
ja räägiti maast ning ilmast. Külalised
tundsid heameelt, et meie mehed on
aastaid tagasi Vesilahti pritsimeestelt
kingituseks saadud päevinäinud paakautot eeskujulikult töökorras hoidnud.

Erkki Paloniemi sõnas Rõuge vallamajas:
„Rõuge vald on viimaste aastate jooksul
kiiresti arenenud ning tulemusi näeme
me siin olles oma silmaga. Enam kui
kümmekond aastat tagasi käisid rõugelased
meie juures Vesilahtis asju uudistamas ja
õppimas. Nüüd aga hakkavad rollid juba
vahetuma, meil on teie arendustegevuste
pealt nii mõndagi õppida ja kõrva taha
panna ning selle üle võib ainult heameelt
tunda.“

Soomlased põikasid läbi ka Rõuge
vallamajast, kus neile esitleti ühinenud

Aeg traktorid, liikurmasinad ja nende haagised ülevaatusele tuua!
Aprillis ja mais saab taas üle kogu
maakonna leida enda jaoks sobiva aja ning
koha, et oma traktor, liikurmasin või haagis
tehnoülevaatusele viia:
08. aprill (E)
09.00 Sän & Män
10.00 Antsla töökoda+
Kollino
11.30 Kraavi töökoda
12.00 Vaabina töökoda
09. aprill (T)
töökoda

09.00
10.00
11.30

11. aprill (N)

09.00
11.00
Vallavalitsuse parkla
12. aprill (R)

15. aprill (E)

16. aprill (T)
töökoda

Osula Oss
töökoda
Sulbi töökoda
Linnamäe
Kurenurme
Kuldre
Vallavalitsuse
parkla

09.00
10.30
11.30

Otsa töökoda
Lasva töökoda
Kääpa töökoda

09.00
10.00
12.00

Mõniste töökoda
Saru ait-kuivati
Tursa + Karisöödi

09.00

Haabsaare
töökoda
Tsooru töökoda

11.00

Hurda küla
18. aprill (N)

12.30

Sänna keskus +
Hurda küla

09.00
10.00

Uusvada
Meremäe
töökoda
Kapera

11.30
22. aprill (E)
küla
+ Lepä
töökoda
23. aprill (T)
teejaoskond
kitsefarm
25. aprill (N)
töökoda
kaupluse parkla
26. aprill (R)
töökoda

09.00
10.20
11.20
09.00
09.40
11.20
12.30
09.00
11.00
12.00
09.00
10.30

Härma + Hilana
küla
Obinitsa töökoda
+ Lepä
Vana-Vahtseliina
töökoda
Vastseliina
teejaoskond
Nopri farm
Misso töökoda +
kitsefarm
Ruusmäe töökoda
Vastseliina
töökoda
Luhamaa
kaupluse parkla
Illi talufarm
Tsooru töökoda
Kõrgepalu
töökoda

29. aprill (E)
bussipeatus
masinaühistu
30. aprill (T)
teejaoskond

töökoda
parkla
03. mai (R)
Betoon

06. mai (E)

07. mai (T)

12.30
09.00
10.00
12.00
09.00
09.30
10.00
11.30
12.30
09.00
09.30
10.00

Varstu töökoda
Järvere
bussipeatus
Nursi
masinaühistu
Pärlijõe kauplus
Antsla
teejaoskond
Kagumerk
Antsla töökoda
Uue-Antsla
töökoda
Urvaste kooli
parkla

10.30
11.30

Navi töökoda
Raiste töökoda
Parksepa + Võru
Betoon
Väimela töökoda
Tsolgo töökoda

09.00
10.30
11.00
12.00
09.00
09.30
10.00
11.30

Haanja töökoda
Ruusmäe töökoda
Palli küla
Viitina töökoda
Krabi töökoda
Pähni RMK
Vana-Roosa
Rimmi

09. mai (N)

09.00

Puiga töökoda

09.40

Haanja töökoda

10.30

Rõuge töökoda

Ülevaatuse hinnakiri:
1. Traktori haagis (üheteljeline) 10 €
2. Traktori haagis (2- ja enama teljeline)15 €
3. Ratastraktor (kuni 75kw ) 20 €
4. Ratastraktor (al. 75kW) ja liikurmasinad 25 €
5. Kojukutse määratud ülevaatuskohast 5 €
6. Eriväljakutse 20 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
http://www.kagusell.ee/traktoriteulevaatus/
Info telefonil 782 0520 (OÜ Kagu-Sell)
Reino Mokrik (506 5113,
ylevaatus@kagusell.ee)
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Vunki mano! loometalgud tulevad koju kätte
Selle aasta üks Võrumaa olulisemaid
kogukondadele mõeldud arendusüritusi
Vunki mano! loometalgud toimuvad 4.–6.
aprillil Rõuge vallas Varstu koolis.
Esimestel loometalgutel Vastseliinas
anti vunki mano Rõuge kaugtöökeskuse
arendamisele ja Rõuge kooli mahetoidu
eestvedajad osalesid parima idee auhinna
saanud meeskonnas Mahe ja muhe.
Ka sel korral tuleb osalema mitmeid
Rõuge vallaga seotud teemasid (näiteks
Haanja
suusakeskuse
ning
valda
läbiv mootorsaanide ja ATV-de raja
arendamine).
Sügisestel loometalgutel osales Rõuge vald kaugtöökeskuse Catlamaja arendamise ideega,
meeskonnas lõid kaasa valla töötajad ja vabatahtlikud kogukonnast, aga ka huvilised mujalt
Eestist. Foto: Sandra Eowyn Karu

arengus kaasa lüüa!
Meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi,
millega aidata kaasa meid kõiki
puudutavate probleemide leevendamisele.
Siin Eestimaa äärealal elades, kus meid on
niigi vähe, on igaühe panus hindamatu
väärtusega ja ainult üheskoos tehes
jõuame kestvate tulemusteni.
Koos loome homse Võrumaa!
Lisainfo: Taavi Karu (taavi.karu@gmail.
com, 529 0894) ja Martin Mark (martin.
mark@gmail.com, 565 5410)

Vaata, milliste ideedega sel korral välja
tullakse, vunki mano kodulehelt (https://
vunkimano.vorumaa.ee) ning registreeri
end samas ka osalema, et Rõuge valla

Rõuge vallas jätkub Noorte Tugila programm

Mis on Noorte Tugila? Autor: Kati Orav

Eestis edukalt tegutsenud noortele
mõeldud tugiteenus Noorte Tugila jätkab
oma tegevust ka aastatel 2019–2021. Sama
programmi viidi meie vallas läbi 2015.–
2018. aastatel, saime sellest häid kogemusi
ning indu jätkamiseks. Uuel perioodil
loodetakse kogu Eestis jõuda ligemale
6000 tuge vajava nooreni, Rõuge Noorte
Tugila on valmis omalt poolt toetama

sadat noort.
Noorte Tugila programm on mõeldud
eelkõige sellistele nooretele vanuses 15–26
eluaastat, kes ei tööta ega õpi. Programmi
eesmärk on tuua noored tagasi kogukonnaja ühiskonnaellu. Tegevus on paindlik
ning annab toetuse ka neile noortele,
kes on mõne kooli nimekirjas, kuid
õppetöös praktiliselt ei osale; noortele,

Algas taotluste vastuvõtt Venemaa
viisade kompenseerimiseks
Alanud on taotluste vastuvõtt Venemaa
viisade kompenseerimiseks inimestele,
kes soovivad külastada sel aastal Petseri,
Kingissepa või Slantsõ rajoonis elavaid
sugulasi või nende matmispaiku.
Kompensatsiooni
saamiseks
võivad
taotlusi esitada Eesti kodanikud, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on
Eestis, ja kes soovivad külastada Venemaa
piirilähedastel aladel elavat abikaasat,
sugulasi või nende matmispaiku.
Piirilähedasteks aladeks loetakse Petseri
rajooni Petseri linna ning Krupa, Laura
ja Uue-Irboska valda, Kingissepa rajooni
Ivangorodi linna ning Bolselutski ja
Kuzemkino valda või Slantsõ rajooni
Zagrive valda.
Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni
saajate nimekirja kandmiseks saab esitada

kuni 31. oktoobrini 2019, taotlusi tasutud
viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30.
novembrini 2019.
Sel aastal kompenseeritakse dokumentide
alusel viisad, mille kehtivusaeg jäi 2018.
aasta novembrisse ja detsembrisse
ning viisad, mille kehtivusaeg langeb
osaliselt või tervikuna 2019. aastasse.
Maksimaalselt hüvitatakse sel aastal 70
eurot taotleja kohta.
Viisade kompensatsiooniks eraldas riik
selleks aastaks 61 290 eurot.
Lisainfot leiab Rahandusministeeriumi
kodulehelt.
Kontaktisikud Võrumaa Arenduskeskuses:
Kaire Trumm (viisakomp@vorumaa.ee;
5341 0766) ja viisakoordinaator Andy
Karjus (viisakoordinaator@gmail.com;
511 0611).

kes juba kas õpivad või on muudmoodi
hõivatud (töötamisega, ajateenistusega),
kuid mõtlevad tulevikule ja soovivad
midagi praeguses elukorralduses muuta.
Sihtrühma kuuluvad ka noored emad,
kes viibivad lapsehoolduspuhkusel või
on pärast selle lõppu koduseks jäänud.
Paindlik on ka sihtgrupi vanus, mis on
küll määratletud, kuid kindlasti kuulab ja
aitab Noorte Tugila töötaja nii 13- kui ka
28-aastast. Üle vabariigi noortekeskustes
tegutsev programm on aastate jooksul
tõestanud, et palju noori vajab abi ja
nõustamist just sellisel kujul, mida pakub
Tugila.
Mis siis Noorte Tugilas toimub?
Iga lugu on erinev. Noorsootöötaja
soovib ja proovib leida noorega
ühise keele. Märksõna on positiivsus.
Proovime koos noorega rääkida, mõelda,
uurida, leida võimalusi ja luua kontakte
edasiliikumiseks. Niipalju kui vaja, saame
kokku, kuid väga palju saame suhelda
Facebookis või telefoni teel – just nii, nagu
tänapäeva noorele kohane. Põhimõte on,
et teelahkmel oleva noore inimese kõrvale
tekib neutraalsel seisukohal olev sõber, kes
püüab aidata leida õige teeotsa.
Oluline on, et kogu vahetatav info jääb
noorsootöötaja ning noore teada, seda ei
kajastata andmebaasides ega analüüsita
kolmandate isikute poolt. Kõik plaanid,

kuidas edasi liikuda, teeme koos noorega
ja tema nõusolekul. Noorte Tugila
peamisteks
koostööpartneriteks
on
kohalikud omavalitsused, Eesti Töötukassa
ja Rajaleidja keskused. Koostöö toimub
ka
politseiga,
kutseõppeasutustega,
koolidega ja ettevõtetega. Võimalikud on
töövarjupäevad, tutvumised erinevate
õppimisvõimalustega ja karjäärinõustajate
infotunnid. Noortel emadel on võimalik
omavahel kokku saada, koos beebide ja
lastega aega veeta ning kogemusi vahetada.
Kuidas Noorte Tugilasse tulla?
Rõuge vallas on Noorte Tugila
noorsootöötajaks Kädi Helstein (tugila@
rauge.ee).
Alati ei julge või ei taha noor ise
abi paluda. Kui märkad, anna meile
sellest märku ja proovime koos
aidata. Ootame infot abivajajate kohta
õpetajatelt,
lapsevanematelt,
sõpraametnikelt.
delt,
vanavanematelt,
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi
tegevuste elluviimist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF
kaasrahastatud
programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.

Avatud on Leader programmi
kevadine taotlusvoor
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on
välja kuulutanud käesoleva aasta taotlusvoorude ajad: kevadel küla- ja kultuurimeede ning sügisel ettevõtluse
meede.
Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele
on avatud 10.–17. aprillil 2019
Projektitoetust saab taotleda kahest
alameetmest:
1.1 Külakogukondade arendamine
1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö
Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge
ja Võru valla territooriumil tegutsevad

ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a.
Orava ja Misso piirkond.
Projektitaotluste
hindamise
tähtaeg
Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 15.
juuli 2019.
Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on
avatud 4.–11. septembril 2019
Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse
keskkonna kaudu
väljakuulutatud
taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell
16.00.
Täpsem info Võrumaa Partnerluskogu
kodulehel:
https://voruleader.ee/2019taotlusvoor

NR 4 / 21. märts 2019

7

Kutse seminarile
„Dementsussõbralik Võrumaa“

Idee sellest, et Võrumaa võiks olla Eesti
esimene dementsussõbralik maakond, on
järjest reaalsem.
Ootame kõiki huvilisi seminarile
„Dementsussõbralik Võrumaa“, mis
toimub neljapäeval, 28. märtsil kell 10–14
Kubija hotell-loodusspaas.
Seminar on mõeldud dementsusega
inimestele
ja
nende
lähedastele,
sotsiaaltöötajatele,
perearstidele
ja
teenuseosutajatele.
Palume osalemiseks eelnevalt registree-

ruda e-posti teel (anu.oun.003@gmail.
com) või helistada telefonil 5689 8077.
Seminaril osalemine on TASUTA.
Vananev rahvastik ja dementsussündroomi hüppeline kasv on praegu
kriitiliseks probleemiks kogu maailmas.
Ka Eestis kuuleme dementsuseteemalisi ja
omaste-hooldajate olukorda puudutavaid
aru-telusid üha rohkem. Omastehooldajad
tunnevad end tihti abituna ning
pakutavad toetused ja teenused ei rahulda
nende vajadusi. Kõige raskemas olukorras
on hajaasustuse piirkonnas elavad
inimesed, kellele teenuste kättesaadavus
on raskendatud. Oluline on teada saada,
millised raskused omastehooldajatel on ja
millised toetused, teenused neid tegelikult
aitaksid.
Anu Õun
MTÜ Elu Dementsusega liige
www.eludementsusega.ee

Teabepäev tööandjatele oma meeskonna
rikastamise võimalustest
Teabepäev Võrumaa tööandjatele neljapäeval, 28. märtsil kell 10.30–14.40 Tsentris
(Väimela, Pärna tee 1)
Teabepäev annab tööandjale kasulikku infot sellest, kuidas töötajat tervena hoida ja
kuidas teda toetada tervisega seotud murede korral, lisaks saab põhjaliku ülevaate
töökeskkonda puudutavatest seadusemuudatustest. Teabepäevale on oodatud ettevõtete
juhid, personalijuhid, töökeskkonnavolinikud ja teised teemast huvitatud isikud
ettevõttes.
PÄEVAKAVA
10.30–10.45 Kogunemine ja kohvipaus
10.45–11.00 Sissejuhatus
11.00–11.45 Depressiooniga töötaja – kuidas toetada? (Veronika Pillesaar, Töötukassa)
11.45–12.15 Alaseljavaluga töötaja – kuidas mõista või toetada (Angeelika Kreek,
Sakrum)
12.15–12.35 Toekam kohvipaus
12.35–13.00 Kuulmislangusega töötaja – kuidas toetada? (Katariina Varendi,
Töötukassa)
13.00–14.30 Töötervishoiust ja tööohutusest (Tööinspektsioon)
14.30–14.40 Kokkuvõtted
Osavõtt on tasuta, kuid palume end eelnevalt registreerida hiljemalt 25.03.2019
(kristi.toom@tootukassa.ee või 5919 8014).

Kutse reisile LEGOLANDi

MTÜ Nuti-Võlur koostöös Bremmer
Reisidega kutsub robootikuid ja teisi LEGOmaailma huvilisi silmaringi avardavale
6-päevasele reisile LEGOLANDi ja LEGO
House’i TAANI!
Reis toimub 18.–23. augustil, grupi suurus
47 reisijat.
Väljasõit 18. augustil kell 13.30 Võrust;
reisilaev Stockholmi väljub Tallinnas
D-terminalist kell 18.00. Teisel päeval
jõutakse Stockholmi ja asutakse teele Taani
suunas. Grännas tutvutakse Polkagrise
pulgakommide valmistamisega. Õhtul
tehakse laevasõit Rootsist Taani, hilisõhtuks
jõutakse Grinsdtedi. Majutus hostelis (2
ööd, 4–6-kohalised toad), kaasa oma linad
ja rätikud. Õhtusöök tuleb ise kaasa võtta.
Kolmas
päev
veedetakse
Billundis
LEGOLANDis, neljanda päeva hommikupoolik LEGO House’is ja õhtupoolik
LEGOLANDis. Ööbimine Helsingöris või
Helsinborgis.
Viiedal päeval alustatakse tagasiteed

Stockholmi suunas, laev Tallinna väljub kell
17.30. Kuuenda päeva hommikul kell 10.00
saabutakse Tallinna.
Alla 9-aastased lapsed saavad osaleda reisil
vaid lapsevanema / saatjaga. Iga kümne
ilma vanemata / täiskasvanust saatjata lapse
kohta on reisil kaasas üks täiskasvanu.
Reisi hind on 415 €. See sisaldab bussisõitu,
laevapileteid, majutust hostelis koos
2 hommikusöögi ja 2 õhtusöögiga,
praamipileteid,
sillamaksusid
ning
LEGOLANDi/LEGO House’i piletit (65 €).
Hinnale lisanduvad minnes ja tulles soovi
korral hommiku- ja õhtusöögid laevas
(hommikusöögi hind: täiskasvanud 12 €,
12–17 a 7.50 €, 6–11 a 5 €; (õhtusöögi hind:
täiskasvanud 34 €, 12–17 a 16 €, 6–11 a 11
€).
REGISTREERIMINE JA LISAINFO
Laps:
http://bit.ly/legolandlaps,
lapsevanem: http://bit.ly/legolandvanem.
Registreerimine on avatud, kuni vabu kohti
jätkub.

Esita oma käsitöö Vana-Võromaa
suitsusaunakombestiku
meenete konkursile!

Anna saunatarvetele oma nägu ja saada need konkursile! Foto: Külli Eichenbaum

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kuulutas
välja uute toodete konkursi teemal
SUITSUSAUN JA SAUNAKOMBESTIK.
Sellega soovitakse esile tõsta VanaVõromaa suitsusaunakombestikku ja
laiendada saunateemaliste kaupade ning
meenete valikut.
Konkursile oodatakse tooteid või
meeneid, mis on seotud Vana-Võromaa
suitsusaunakommetega – tarbeesemed
saunaskäiguks,
suitsusauna
sobivad
esemed või saunapärimusega seotud
meened. Toote teeb põnevamaks oma
lugu või legend. Oluline on läbi mõelda
ka pakend, sest konkursi edukalt läbinud
toodetele avanevad müügivõimalused
Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, laatadel,
muuseumipoodides või suvepoodides üle
Vana-Võromaa.
Inspiratsiooni meenete-toodete loomiseks
leiab Vana-Võromaa suitsusaunu ja
kombestikku tutvustavalt kodulehelt
www.savvusann.ee.
Vana-Võromaa suitsusaunasümboolika
kasutamiseks kas esemetel või pakendil
soovitame eelnevalt nõu pidada konkursi
kontaktisikutega. Võru keele osas saab abi
ja nõu küsida Võru Instituudist.
KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED:
• Konkursile võivad töid esitada nii
juriidilised kui ka füüsilised isikud.
• Konkursitöö(de) esitaja tegutseb VanaVõromaal või on selle piirkonnaga seotud.
• Konkursile esitatavate meenete/toodete
hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.
• Meene/toote hinnapiirangut pole.

• Konkursile esitatavad tööd palume
vormistada ja esitada juhiste järgi.
Ootame töid, mis on tehtud korrektselt
ning on kvaliteetsed, pakitud sobivalt ja
seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt.
Kui esemest või pakendilt ei selgu toote
seos saunaga, lisage kirjalikult sellekohane
selgitav/täiendav tekst või toote lugu.
Konkursitööle tuleb lisada kinnine ümbrik,
milles on kirjas autori kontaktandmed
(nimi, telefon, e-post) ja seotus VanaVõromaaga. Lisaks muu asjakohane
info: eseme hind, millises koguses on
meister valmis sedasama toodet müügiks
valmistama, ja kõik see, mida meister
peab vajalikuks teada anda. Ümbrikule
kirjutage kindlasti konkursitöö märksõna
või eseme nimetus.
Töid saab konkursile esitada alates 22.
aprillist kuni 3. maini 2019. Need tuleb
viia või saata Võru Instituuti (Tartu tn 48,
Võru) tööpäevadel kell 9–17.
KONKURSITÖÖDE HINDAMINE
Vana-Võromaa uue toote konkursi
võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa
Käsitüü poolt kinnitatud neljaliikmeline
komisjon. Konkursitööde esitlemine ning
võidutööde väljahõikamine toimub 8. mail
kell 14–16 Võru Instituudis. Kutsutud on
kõik konkursil osalejad.
Täiendav info ja vastused küsimustele:
Vilve Oja (vilve.oja@gmail.com, 554
1999); sümboolika kasutamise ning
võru keele nõu: Külli Eichenbaum (kylli.
eichenbaum@gmail.com, 5661 1924).

Kohaliku omaalgatuse programmi
kevadvoor on avatud
Alates 1. märtsist on avatud kohaliku
omaalgatuse
programmi
kevadvoor.
Programmi eesmärk on tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade
tekkimine ja püsimine.
Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
• Meede 1 - kogukonna areng, millega
panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste
ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi
tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
• Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse
kogukonnaliikmete
ühis-tegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides
tegutsevad
mittetulundusühingud
ja
sihtasutused, kus liikmena ei osale kohaliku

omavalitsuse üksus ega riik ja mille
liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem
kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti
minimaalne määr on 10% projekti
kogumaksumusest.
Toetuse taotlemise kord, tingimused,
taotlusvormid asuvad SA Võrumaa
Arenduskeskuse kodulehel https://vorumaa.
ee/vabauhendused/kop/
Kohaliku
omaalgatuse
programmi
taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb
esitada hiljemalt 1. aprillil 2019 kell 16.30
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
arenduskeskus@vorumaa.ee.
Lisainfo: Aigi Young (5309 0923, aigi.
young@vorumaa.ee)
SA Võrumaa Arenduskeskuse projektispetsialist
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Teadmiseks kõigile kogukonnaveduritele, aktivistidele, eestvedajatele ja korraldajatele: lõime
valla kodulehele vormi, mille kaudu saavad kõik oma avalikkusele mõeldud tegemisi valla
kodulehele ürituste kalendrisse saata. Vormi sisestatud andmed jõuavad kalendrisse hiljemalt
ühe tööpäeva jooksul.
Ürituste lisamise vorm on aadressil www.toimub.rauge.ee (olemas on ka nupp valla kodulehe
avalehel). Kalender ise on samuti nähtav avalehel (aadressil https://rouge.kovtp.ee/sundmustekalender).
Lisage julgelt ka oma kaugemas tulevikus toimuvaid üritusi, sest mida varem asjad kalendrisse
jõuavad, seda paremini saavad kõik teised oma tegemisi planeerida ning suudame ehk hoiduda
mõnest kattuvast üritusest.

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 29. märtsini.

