            



Rõuge Vallavolikogu 19. märtsi 2019 istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Kiitis heaks Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“.
Võru maakonna arengustrateegias kokku
lepitud valdkondlike eesmärkide täitmiseks
on koostatud tegevuskava. Tegevuskava
kirjeldab tegevusi 4 aasta perspektiivis
ning igal aastal lisandub sellesse uus
tegevusaasta. Kord aastas koostab SA
Võrumaa Arenduskeskus ülevaate, millised
projektid on ellu viidud, millised mitte,
samuti täiendatakse tegevuskava vajadusel

uute projektidega.
Arengustrateegia lisa on kättesaadav
internetis aadressil https://www.riigiteataja.
ee/akt/422032019006
2. Andis nõusoleku osaleda MTÜ
Kagu Ühistranspordikeskus partnerina
Euroopa
Sotsiaalfondi
taotlusvooru
meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ tegevuse „Eakatele,
erivajadustega ja toimetulekuraskustega
inimestele ning nende pereliikmetele
töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“
projektis
„Sotsiaaltransporditeenuse

korraldusmudelite
testimine“.
Valla
omafinantseering eelarveaastateks 2019–2021
on kuni 21 000 eurot.
Projekti eesmärk on katsetada erinevaid
sotsiaaltranspordi korraldamise mu-deleid
ning valida siis nende hulgast parim. Projekti
on kaasatud kõik Võru ja Põlva maakonna
omavalitsused. Sotsiaaltransporditeenust on
õigus saada inimesel, kellel ei ole puudest
või muudest asjaoludest tulenevalt võimalik
kasutada isiklikku või ühissõidukit. Tegemist
on pilootprojektiga, mille jätkumine selgub
peale kaheaastast testperioodi.

3. Tunnistas kehtetuks Varstu Vallavolikogu
11.12.2012 määruse nr 18 „Vee-ettevõtja
määramine ja tema tegevuspiirkonna
kehtestamine“, kuna alates 01.03.2019 on
Varstu piirkonnas vee-ettevõtjaks OÜ Rõuge
Kommunaalteenus.
4. Tunnistas kehtetuks Varstu Vallavolikogu
15.08.2017 määruse nr 7 „Lasteaiaõpetaja
palga alammäära kehtestamine“, kuna Rõuge
Vallavolikogu 29.01.2019 istungil kinnitati
lasteaiaõpetajate töötasu uus alammäär.
Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub
kolmapäeval, 17. aprillil Haanja rahvamajas.

Misso uus depoohoone ühendab kogukonda ja kaunistab alevikku

Täpselt aasta tagasi hakati Missos vana katlamaja hoonet lammutama, et selle asemele uus depoohoone ehitada. Novembrist alates on uus depoo
avatud, muutes aleviku üldmulje tüki maad kenamaks. Fotod: MTÜ Misso vabatahtlikud.

Misso vabatahtlike depoohoone valmimine
oli Rõuge valla 2018. aasta tähttegu.
Praegusest täpselt aasta tagasi alustati
vana katlamaja hoone lammutamist
ja juba novembris avati uhiuus, ilus ja
avar depoohoone otse aleviku keskuses.
Lammutamine toimus osaliselt talgutena,
ehitas OÜ Kagukatus.
Muidugi ei toimunud ehitus päris sõrmenipsu peale, MTÜ Misso Vabatahtlikud
juhatuse liige Indrek Ülper räägib, et raha
koguti juba viis-kuus aastat. Taotleti või
saadi kuskilt natuke, jäeti see hoiule, paluti
raha kasutamisele pikendust, kuni muu
raha ka koos, ning aasta tagasi oli lõpuks
piisavalt, et pihta hakata. Kokku läks hoone
ehitus maksma 220 000 eurot. Suurem osa
kõigist kuludest, 130 000 eurot, tuli valla
eelarvest, palju saadi ka läbi päästeameti
riigilt. Vabatahtlike tegutsemist veab eest
neljaliikmeline juhatus: Andres Pindis, Tiit
Ojaots, Indrek Ülper ja Triinu Tiks. Uue
depoohoone aknalauda kaunistab terve rida
erinevaid au- ja tänukirju, mis päästjatele
nende tegutsemise jooksul on omistatud.

Kodu külastama tulnud vabatahtlikku
päästjat võiks näha kui head sõpra, kes
on tulnud sulle hüva nõu andma ja koos
arutama, kuidas kodu tuleohutumaks
muuta.
Ühenduse aktiivne liige Tiit Ojaots räägib,
et vabatahtlikud tulid Missos esimest korda
kokku enam kui kümme aastat tagasi, kui
praeguseks meie hulgast lahkunud Madis
Soesool tuli plaan ka Missos vabatahtlik
päästekomando luua. Mujal Võrumaal ja
Eestis oli selliseid ühendusi juba loodud
ning vajadus oli ilmselge.
Kui alguses puigeldi Madisele pisut vastu
ja kaheldi, kas seda ikka Missos tarvis
on, siis hiljem, kui kamp ärksamaid mehi
koos oli, tehti asi ära. Alustati umbes
kümmekonna mehega. Nende hulgas oli
endisi või töötavaid kutselisi päästjaid üle
poole, tervelt kuus. Nii et erilist peataolekut
ei olnud ja kohe algusest peale teati, mida

teha – punaseid autosid oli enne nähtud,
päästetöö põhialused tuttavad. Päästetööga
varem mitte kokku puutunud liikmed
koolitati välja ja praegu pole sellest suurt
lugugi, et kutselisi on seltsi jäänud ainult üks
– Tiit ise.
Esimene masin saadi vallalt, see oli Gaz 66.
Oli teine üsna trööstitus seisukorras, vajas
kõvasti putitamist. Vald andis ka garaaži ja
sellega oldi esialgu väga rahul. Aja edenedes
lisandus Vastseliina komandos üle jäänud
Zil, mis teenis päästjaid samuti korralikult,
kuid praegu seisab ja ootab, et keegi
teda endale tahaks, kas või varuosadeks
(uunikumihuvilised, võtke ühendust!).
Kolmanda autona saadi enda kasutusse 1960test pärit Mercedes, mis töötab praeguseni
ja on omaette vaatamisväärsus. Hiljuti külas
käinud välismaalased pidasid seda vaat et
kõige tähelepanuväärsemaks masinaks kogu
garaažis. Vabatahtlikud ise on uhked oma
kõige uuema auto, Päästeametilt saadud
Scania üle.
Uurin meestelt, kui palju vabatahtlikel
otseselt väljasõitudena tööd on, mille peale
vastatakse, et õnneks vähe. Kuid arvestades
kevadist aega ollakse praegu tavalisest
suuremas valmiduses – inimestele ikka
meeldib vanast harjumusest tikkudega
mängida ja kuivanud heinale tuld otsa
panna. Meeste mobiliseerimine väljakutse
korral on ka hajaastustuse tingimustes
hämmastavalt kiire – välja tuleb sõita kümne
minutiga ja sellega saadakse hakkama.
Oma
peamise
missioonina
näevad
vabatahtlikud pigem ennetust, selle
tähtsust pole võimalik üle hinnata. Väikeses
kogukonnas teavad pritsimehed enamvähem, kelle uksele tuleks koputada ja
uurida, kuidas nad hakkama saavad, kas
suitsuandur on laes ja küttekolded korras.
Misso aleviku eripäraks on siinne gaasiküte,
mis tähendab igas korteris gaasiseadme
juures kohustuslikku vinguandurit. Aastas
käiakse nii plaanipäraselt läbi vähemalt
kolmkümmend kodu, aga võiks rohkemgi.
Juhtub ka seda, et ukse taha ilmunud päästjat,
isegi kui ta on omakandimees, vaadatakse

umbusklikult ja tahetakse minema saata.
Selles osas vajavat inimesed vaat et rohkemgi
selgitustööd kui suitsuanduri vajalikkuses
– Tiit ja Indrek kinnitavad, et inimesed ei
pea päästjate külaskäike kartma. Nad ei käi
näpuga viibutamas, veel vähem karistamas
või trahvi tegemas. Kodu külastama tulnud
vabatahtlikku võiks näha kui head sõpra,
kes on tulnud sulle hüva nõu andma ja
koos arutama, kuidas kodu tuleohutumaks
muuta. Ja see ei maksa mitte midagi, isegi
kui päästja oma kaasa võetud suitsuanduri
sealsamas lakke paigaldab. Iga külastuse
kohta täidetakse tuleohutuse nõustamise
kaart ja minnakse sõbralikult lahku. Õnneks
võetakse sellised „kutsumata külalised“
enamasti ikka lahkelt vastu ja ollakse
tänulikud, pakutakse teinekord küpsistki
ja jäädakse pikemalt juttu ajama. Muidugi
on vabatahtlikud väga huvitatud sellest,
et inimesed ise neid kohale kutsuks, sest
asjatundja pilk näeb ikka rohkem kui enda
oma.
Misso vabatahtlikud on heas olukorras selle
poolest, et kui muudes komandodes peavad
päästjad omavalituste sotsiaaltöötajatega
ühendust otsima ja võimalike abivajajate
kohta uurima, siis Misso komando ainus
naisvabatahtlik Triinu on ise kohalik
sotsiaaltöötaja. Nii on kõige värskem info
võimalike abivajajate kohta alati teada ja oma
tööd tehes kellegi koju sattudes saab Triinu
seal kohe ka päästja pilgu läbi kahtlastele
olukordadele osutada ja nõu anda.
Tiit hindab meie inimeste koduste
küttekollete seisu viiepallisüsteemis keskmiselt kolmele, kuid seda ei saa päästjate
mõistes rahuldavaks pidada. Peaks
püüdlema selle poole, et need vähemalt heas
või veel parem, eeskujulikus korras oleksid.
Kodukülastustel hinnatakse ka seda, kas
majapidamine on peale enda hoonete ohtlik
ka naabritele ning seda, kuivõrd saab päästja
tehtud ettepanekute täitmisel arvestada, et
inimene oma kodu korda tegemisega ise
hakkama saab.
Miks inimesed liituvad vabatahtlike
päästjate ühendusega?

Tiit ütleb, et seda on küsitud juba kümme
aastat ja ilmselt jäädaksegi küsima, õiget
vastust pole seni leitud. Või kas see õige
vastus üldse olemas on? Tullakse ja tehakse,
sest see on kasulik ja et kogukonnale head
teha. Oma roll on muidugi ka seltskonnal
ja ühistel tegemistel. Iga liige teeb oma
südametunnistuse järgi, kõikide pidev
töös hoidmine pole eesmärk. Ühele sobib
rohkem masinate putitamine, teisele
inimestega suhtlemine, kolmandal tuleb
hästi välja töö üldine korraldamine. Ja on
suur rõõm, kui ühingu ridades on ka osava
sulega inimesi, kes võtavad enda kanda
projektide kirjutamise. Missokatel on selleks
Indrek, kes kutsuti endaga liituma peaaegu
kohe, kui ta Misso kolis. See oli umbes kuus
aastat tagasi.
Praegu uute liikmete värbamiseks aktiivseid
kampaaniaid ei tehta, nii et iga uus liige tuleb
ühingusse oma tõelisest südamesoovist.
Kui
palju
uus
hoone
meestele
motivatsiooni ja ühingule aktiivsust on
lisanud?
Väga palju – uusi ideid, suhtlemist ja
tegutsemist on ikka tükk maad enam. Ka
vanas majas oli algusaegadel kooskäimine
aktiivsem, siis käidi lausa igal reedel koos,
kuid hoone seisukorra halvenedes jäi
kokkusaamisi vähemaks. Nüüd käiakse jälle,
eestlastele omaselt peetakse viljakaimad
jutuajamised saunalaval ja hubasest köögiga
koosolekutoast ei kiirustata lahkuma.
Pritsimehed jagavad oma uut garaaži lahkelt
noorte tehnikaringiga, mida juhendab
Indrek. See on mõlemale poolele kasulik
– noored saavad heades tingimustes ja
kaasaegsete vahenditega oma tehnikahuvi
rahuldatud
ning
samas
loodavad
pritsimehed, et noortele saab paik omaks
ja kes teab, ehk leiab mõni neist pidevalt
punaste autodega samas ruumis toimetades
oma tulevase kutsumuse.
Millega te siin uues majas eriti rahul olete?
„Ventilatsioon! Nojah, küte ka. Sooja
peab hästi, küttearved on nii väiksed. Ja
siin ei haise! Vanas majas kõik kopitas ja
hallitas, haises!“ teatavad mehed läbisegi
ühe hingetõmbega. Sellele järgneb loetelu
„teisejärgulistest“ asjadest nagu mugavus,
hea varustatus, ilu, valgus, värvid, saun,
koosolekuruum ja kööginurk … Kõik
uue hoone juures teeb mehi rõõmsaks,
nuriseda ei osatagi mitte millegi üle. Siin
saab koosolekuid ja üritusi pidada, tegu on
omamoodi kogukonnakeskusega.
Uus hoone äratab üha uusi ideid, mida kõike
veel teha võiks. Sisustuses ootab tegemist osa
õhusüsteemi, õue on plaanis rajada pesula.
Esialgu pesuplats, hiljem kavatsetakse see
arendada automaatpesulaks. Nagu praegune
tehnikaringi garaažiboks, saab ka pesula
kogukonnale avatud. Kui keegi veel ei tea,
siis Misso depoohoones on olemas autode
rehvivahetuseks vajalikud seadmed.
/järgneb lk 2/
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Nii et praegu, kui rehvivahetuse aeg käes,
tasub nendega ühendust võtta ja uurida,
kas saaks autole suvesussid alla. Siia
pöördudes ei saa mitte ainult töö kodu
lähedal tehtud, vaid toetate ka kohalike
noorte tehnikahuvi – sümboolne tasu,
mis rehvivahetuse eest võetakse, läheb
kuluvahendite katteks ja tehnikaringi
tegevuste edendamiseks. Iga mees
muidugi rehvipingi kallale ei pääse,
selleks on praegu välja koolitatud kokku
neli meest. Massilist ja täistööpäevadena
teenindust pakkuda ei jõuta, aga huvilistel
soovitatakse ühendust võtta Tiiduga
(kohalikud peaks kontakti teadma).
Lumi on äsja sulanud, heakorratööd

ootavad tegemist, näpud sügelevad
hirmsasti tikkude järele …
Praegu on käimas Päästeameti aktiivne
kampaania kulupõletamise ohtlikkusest
teavitamiseks. Kuigi kulu põletamine on
juba aastaid täielikult keelatud, tehakse
seda ikka. Päästjad teavad väga hästi,
et näpud sügelevad ja et tohutult palju
lihtsam oleks kulu ära põletada kui selle
riisumisega vaeva näha. Aga seda ei tohi
teha. Ka siis, kui maa on märg, mets
ja maja kaugel. Misso vabatahtlikud
ühinevad üleriigilise keelusõnumiga:
INIMESED, ÄRGE PÕLETAGE KULU,
SEE ON OHTLIK JA RUMAL TEGEVUS!
Palju selgemalt ja lihtsamalt oleks seda
raske öelda.
Viivika Nagel

Kümme aastat tagasi sai MTÜ Misso vabatahtlikud alguse sellises koosseisus.
Foto: MTÜ Misso vabatahtlikud

Valla ettevõtlustoetust saab taotleda
kuni 15. aprillini

Teadmiseks Kuperjanovi jalaväepataljoni
laskeharjutuste kohta Nursipalus

Pange oma talgud kirja!

Märtsis rajasid Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad Nursipalu harjutusväljale pea terve
nädala kestnud õppuse Paastuäike19 raames rühmakaitsepositsioone.
Foto: Kuperjanovi jalaväepataljon

Rõuge vallas registreeritud ja tegutsevad äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad
ning tegevust alustavad ettevõtjad saavad taotleda Rõuge valla ettevõtlustoetust.
Kui ettevõtlusega alles alustatakse, siis peab ettevõte olema registreeritud hiljemalt
toetuslepingu sõlmimise ajaks.
Toetust saab taotleda nii ettevõtlusega alustamiseks, tegevuse laiendamiseks,
reorganiseerimiseks kui ka uue tegevusvaldkonna arendamiseks. Tingimuseks on, et
toetusega tehtavad investeeringud tuleb suunata ettevõtluse arendamiseks Rõuge vallas.
Ettevõtjal ei tohi olla maksuvõlga ega algatatud likvideerimis- ja pankrotimenetlust.
Taotlusi saab esitada kaks korda aastas: hiljemalt 15. aprilliks ja 15. oktoobriks. Valla
poolt makstava ettevõtlustoetuse ülemmäär on 1000 eurot ning maksimumsumma
ulatuses saab toetust taotleda üks kord kolme eelarveaasta jooksul.
Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord, taotlusvormid ning muud toetusega
seotud blanketid on leitavad valla veebilehelt www.rauge.ee/ettevotlustoetus.
Lisainfo: projektispetsialist Triin Kommer (785 9232, projekt@rauge.ee)

Teatavasti toimub laupäeval, 4. mail suur
üle-eestiline „Teeme ära!“ talgupäev,
millest kirjutasime pikemalt eelmises
ajalehes. Praegu on just õige aeg oma talgud
kodulehel http://teemeara.ee kirja panna,

et info jõuaks piisava hulga inimesteni
ja nad teaksid, milliste talgutega liituda.
Kõigile talgutele mõeldud stardipaketid
jõuavad Omniva pakiautomaatide abil
talgujuhtideni hiljemalt talgupäeval –
mida varem registreerite, seda varem
saabub ka pakk!
Praeguse lehe trükkimineku ajaks olid
Rõuge vallas registreeritud kolmed
talgud. Järgmises, 2. mail ilmuvas lehes
avaldame kõigi Rõuge vallas toimuvate
avalike talgute info, et vajalik teave jõuaks
ka nendeni, kes internetti ei satu. Kui
soovite, et ka teie talgute info avaldataks
2. mai valla paberlehes, siis tuleb need
talguportaali sisestada hiljemalt 23.
aprilli lõunaks!

Vald jagas mittetulundustegevuse toetusi
Rõuge vallas saab mittetulunduslikuks tegevuseks toetust taotleda kahel korral aastas,
esitades taotluse hiljemalt 28. veebruaril või 31. augustil.
Selle aasta esimesse taotlusvooru esitati kokku 41 taotlust kogusummas 43 822,99 eurot.
Rõuge Vallavalitsus eraldas külaelukomisjoni ettepanekul vahendeid 36 taotlusele
kogusummas 26 889,90 eurot. Otsuse kokkuvõtet näeb valla kodulehel aadressil https://
rouge.kovtp.ee/mittetulundustegevuse-toetus.
Ootame aktiivset osavõttu ka selle aasta II vooru, mille tähtaeg on 31. augustil.
Rohkem infot toetuste taotlemise kohta leiab valla kodulehelt.

Valla avalikel teedel kehtib liikluspiirang
Rõuge valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtib
alates liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni.Ilmastikuolude tõttu
on teede konstruktsioonid nõrgenenud, raskemate sõidukite liiklus võib kahjustada
teede seisukorda.
Arvestades eeltoodut on Rõuge Vallavalitsus 06.03.2019 võtnud vastu korralduse nr
2-3/80 “Liikluspiirangute kehtestamine”.
Teedel võib vajaduse tekkimisel liigelda vallavalituse loal. Liikluspiirangu alasse loa
taotlused saab esitada vallavalitsusele vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.01.2015
määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja
loa väljastamise korrale.”
Piirang kehtib seni, kuni teed on piisavalt tahenenud, jälgige vallavalitsuse jooksvat
infot!

Kuperjanovi jalaväepataljon korraldab
aprillikuus
Nursipalu
harjutusväljal
lahinglaskmised, et harjutada jalaväerühma ründavaid ja kaitsvaid
tegevusi. Laskmistel kasutatakse käsitulirelvi, tankitõrje granaadiheitjaid
ja miinipildujaid. Laskmiste päevadel
vahemikus 09.00–18.00 võib müratase
Nursipalu harjutusvälja ümbruses olla
tavapärasest kõrgem, kaitsevägi loodab
kohalike elanike mõistvale suhtumisele.
Kuidas Nursipalus laskeharjutuste
korraldamine parendab 2. jalaväebrigaadi väljaõppetingimusi?
Aprilli esimesel ja teisel nädalal
toimuvad laskmised on Kuperjanovi
jalaväepataljonile vajalikud, et anda
ajateenistust
läbivatele
sõduritele
erinevate relvaliikide koordineeritud
kasutamise kogemus. Lahingumoona
kasutamine võimaldab luua keskkonna,
mis on üsna lähedane päris lahingule
– sellele, milleks ajateenistuses olevaid
sõdureid ette valmistame. Praktilised
sooritused on osa ükskõik millise hariduse
omandamisest ja see kehtib ka sõjaväelises
väljaõppes.
Eeskätt
ajateenistuse
viimastel kuudel on lahinglaskmised
teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks
hädavajalikud. Eestis on vaid üksikud
kohad, kus miinipildujalaskmisi on
võimalik korraldada ning Nursipalu
on neist Lõuna-Eestis ainus. Varem on

Kuperjanovi jalaväepataljon korraldanud
keerukamaid laskmisi paarisaja kilomeetri
kaugusel Virumaal, võimalus harjutada
Nursipalus hoiab kokku nii aega kui raha.
Palume elanike mõistvat suhtumist!
Kui kaugel on harjutusvälja müra
mõõtmise plaan?
Miinipildujate ja tankitõrjegranaadiheitjate
kasutamine
tähendab,
et
harjutusvälja lähistel võib esineda
tavapärasest rohkem müra. Vaatamata
sellele, et mürarohkemad tegevused
on
viidud
harjutusvälja
keskosa
poole, võib see sõltuvalt laskmiste ajal
valitsevast tuulesuunast ja muudest
ilmastikutingimustest (nt õhurõhk) levida
siiski väga kaugele. Tuginedes Nursipalu
harjutusvälja keskkonnamõju hindamisel
koostatud mürauuringule saame öelda,
et õppustega kaasnev müra ei mõjuta
harjutusvälja ümberkaudseid ehitisi, kuid
võib sellegi poolest olla häiriv elanikele.
Tulevikus on kavas paigaldada Nursipalu
harjutusvälja lähedale müraseirejaam,
millega mõõta väljaõppega kaasnevat
müra. Jaama jaoks on koostöös
Rõuge vallaga leitud sobiv asukoht,
seadme hankimisega tegeleb Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskus ja vajaliku
taristu rajamine toimub taas koostöös
Rõuge Vallavalitsusega.
Sander Mändoja, 2. jalaväebrigaadi
teabeohvitser +372 5349 3381

Kohalikule.ee – Rõuge valla elanike
kuulutused kohalikelt kohalikele

Raamatupidajate vastuvõtt
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks on valla raamatupidajad nii Mõniste kui
Varstu teenuskeskustes kohal järgmistel maikuu kolmapäevadel:
8. mail kell 8–17 Varstus ja Mõnistes
15. mail kell 8–12 Varstus,
kell 13–17 Mõnistes
Täpsem info finantsosakonna telefonil 785 9352.

Meie valla elanike ja ettevõtjate kuulutuste jaoks (tooted, teenused, tööpakkumised
jm) on loodud kuulutusteportaal Kohalikult kohalikule. Portaal asub aadressil https://
kohalikule.ee/, sinna saavad Rõuge valla elanikud endale konto teha ning vastavalt oma
soovile kuulutusi lisada, see on kasutajate jaoks tasuta.
Kui teil on midagi puudu või üle, siis tehke ikka kohalikega kaupa!
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Rõuge pritsimeeste idee levis kulutulena päästeametini

Sellised ja veelgi hullemas seisus ahjuuksed
on vabatahtlike kodukülastuste sage vaatepilt.
Foto: MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Kui Päästeamet 2017. aasta lõpus projekti
„500 kodu tuleohutuks“ välja kuulutas,
oli Rõuge vallas kohalike pritsimeeste
eestvedamisel juba oma kuraditosin kodu
tuleohutuse mõttes järje peale aidatud.
Jah, tõepoolest, Rõuge priitahtlikud
võivad praegu rõõmu ja rahuloluga
vaadata, kuidas kümmekond aastat
tagasi Rõuge pritsukuurist alguse saanud
idee on levinud kogu Eestit hõlmavaks
suurprojektiks.
Esimestest ideealgetest ajalugu vaikib,
kuid 2008. aastat on jäädud mäletama
kui aastat, mil toimus esimene Rõuge
priitahtlike pritsimeeste käraja – meie
praeguseks traditsiooniline igasuvine
suursündmus. 2008. aasta üritus oli aga

eriline selle poolest, et siis toimus siin
ka suur korstnapühkijate kokkutulek.
Neil ei lastud siin niisama lõbutseda,
vaid korraldati ka asine hoogtööpäevak,
mille käigus said koguni viiekümne maja
küttekolded kiirkorras üle vaadatud.
Vaatlusandmed kinnitasid pritsumeeste
kahtlust, et meie inimeste küttekolded
on pehmelt öeldes hooletusse jäetud.
Nii tekkiski mõte teha algust hiljem
säästupottsepp-korstnapühkija
koondnimetuse all tuntuks saanud projektiga.
Idee tundus end õigustavat ja pärast
esimesi omakäelisi katseid Rõuges
asuti seda juba üle maakonna levitama.
Korraldati koosolekuid ja infopäevi,
selgitati, toodi näiteid ...
Pole täpselt teada, kui hoogsalt asi mujal
minema hakkas, kuid Rõuges pole
vahepeal möödunud ühtki aastat, kui
vallas mõnd kodu turvalisemaks poleks
aidatud. Päästeameti projektikonkursi
kaudu taotleti toetust, esimeses n-ö
ametlikus säästupottsepp-korstnapühkija
projektis seati prioriteediks eakad ja
puudega inimesed. Saadud napi tuhande
euroga said vallas kolme majapidamise
peale korda kokku kolm pliiti, kaks ahju,
üks soemüür ja üks korstnapits.
Järgmistes projektides on aidatud nii
eakaid, puudega inimesi kui alaealiste
lastega peresid. Paraku tuleb tõdeda, et
see on tööpõld, mille lõppu pole näha.
Isegi kergemaks ei lähe. Aja edenedes
on meistrite töö kordi kallimaks läinud,
algusaastatega võrreldes nõutakse nüüd

Teade Rõuge piirkonna eakatele
Rõuge piirkonna eakate aprillikuine kokkusaamine toimub neljapäeval,
25. aprillil algusega kell 11 Rõuge noortekeskuses.
Info telefonil 5330 0153 (Maire Grosmann).

Kutsu vabatahtlikud päästjad
oma kodu tuleohutust hindama

nii ahjumeistreilt kui korstnapühkijailt
kõrgemat kvalifikatsiooni ja pädevust
tõendavaid pabereid. Kes on oma koju
pottseppa või korstnapühkijat otsinud,
see teab, kui palju tööd ja kui vähe aega
neil meestel tavaliselt on – tööpuuduse
üle nad ei kurda. Ja nii ongi pritsimeestel
oma projektidega sellel turul väga raske
löögile saada, sest projekti kaudu pakutav
kodude tuleohutuks aitamise töö on küll
ülimalt tänuväärne, kuid mitte kuigivõrd
esteetilises mõttes naudingut pakkuv ega
tulus.
Kuid Rõuge pritsimehed ei ole jonni
jätnud ning on aasta aasta järel ikka
projekte
kirjutanud,
vallalt
raha
juurde küsinud, ahjumeistreid ja
korstnapühkijaid koostööle keelitanud,
abivajajaid südame verd tilkudes pingeritta
seadnud. Samas on küsitud adekvaatset
infot valla sotsiaalosakonnast, kes
igapäevaselt abivajajatele kõige lähemal
ning oskavad kohalikke pritsimehi
hädaolukordadest teavitada. Lagunevate
ja ohtlike küttekollete kõrval on sama
suure ohuallikana üles kerkinud kodude
aegunud elektrisüsteemid.
Päästeameti poolt 2017. aasta lõpus
omavalitsustele „500 kodu tuleohutuks“
projektikonkursi väljakuulutamine oli
vabatahtlikele suur kergendus, sest see
viis kodude tuleohutuse edendamise
teema hoopis uuele tasemele. Projektiga
seotud paberimajandust korraldab nüüd
vald, ka kaasfinantseeringu summad on
suuremad, vabatahtlike osaks jäi koos

valla sotsiaaltöötajatega leida abivajavad
majapidamised. Taotletud 13 000 eurole
pani vallavalitsus 5000 kopikatega
juurde, sellest jätkus nelja pere kodude
parendamiseks
ning
kaheaastaseks
plaanitud projekt on praeguseks juba
lõpule viidud. Selle aasta alguses sai Rõuge
vald üleriigilise projekti elluviimisele
kaasa aitamise eest ka tunnustatud, kui
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu
ja siseminister Katri Raik vabariigi
aastapäeva eel vallavanemale selle kohta
tänukirja andsid.
Projekti jaoks saadi koos valla kõigi
piirkondade sotsiaaltöötajatega kokku
nimekiri kümnest perest, kelle kodudes
abi tarvis oli, tegelikkuses on neid
kordades rohkem. On olemas väike lootus
teiste omavalitsuste kasutamata jäänud
vahenditest veel natuke juurde taotleda,
kuid sellega ei saa hetkel arvestada ja nii
kripeldavadki meestel hinges need kuus
peret, kes selles kümneses nimekirjas
praegu ootel on.
Inimelul pole rahas ega ajas mõõdetavat
väärtust. Kui kodude tuleohutuse projekti
aastate jooksul läinud kümned tuhanded
eurod on suutnud päästa ka üheainsa elu,
säästnud kas või ühte peret nägemast oma
kodu tuleroaks langemast, siis on nähtud
vaev ja kasutatud raha end kuhjaga ära
tasunud.
Jaanus Mark
Rõuge vabatahtlik päästja

Autoriõhtu koos raamatututvustuse
ja harjutustega Sänna Kultuurimõisas
12. aprillil kl 18.00–20.30 toimub Sänna Kultuurimõisas autoriõhtu Holger Oidjärvega
ning „UMAjooga ja Terviseabi“ raamatututvustus koos harjutustega. Holger on Eesti
üks staažikamaid joogaõpetajaid, kelle sulest on nüüd ilmunud põhjalik ja ülevaatlik
kogumik jooga õpetusest, selle tervistavast mõjust ning harjutustest, mida igaüks saab
lihtsalt oma ellu rakendada.
Kohapeal saab osta autori signeeritud raamatuid.
Praktiliste harjutuste tarbeks soovitame mugavalt riietuda.
Kõik huvilised on oodatud!

Rämpsu koht on jäätmejaamas!
Käes on kevadkoristuse aeg ja taas on paslik üle korrata, et kogunenud suurjäätmed,
olmeelektroonika, ehitusjäägid ning kõik muu seesugune tuleb viia sinna, kus on selle
koht – jäätmejaama. Seda ei tohi põlema pista, metsa alla viia ega naabri aeda sokutada;
samuti on kole, kui see niisama avalikult hunnikus vedeleb.
Rõuge jäätmejaama (Rõuge katlamaja juures) saavad kõik Rõuge valla elanikud oma
jäätmeid tuua järgmistel aegadel:
Esmaspäeval kell 9.00–18.30
Kolmapäeval kell 9.00–16.30
Laupäeval kell 9.00–16.00
Riigipühadel on jäätmejaam suletud.
Rõuge valla vabatahtlikud Luutsnikult, Missost, Rõugest ja Suhkalt on valmis teile külla tulema
ja teie kodu tuleohutust hindama – kutsuge julgelt! Vabatahtliku päästja tunnete ära tal seljas
oleva vormiriietuse järgi. Foto: Viivika Nagel

Kodu tuleohutus algab ennetusest. Ka
siis, kui küttekolded on korras, tuleb
järgida ohutusnõudeid ning suitsuandur
peaks tänapäeval igas kodus olema sama
iseenesestmõistetav vidin nagu nutitelefon
või teleripult. Kõik vallaelanikud on
teretulnud vabatahtlikke päästjaid endale
külla kutsuma, et kodude küttekolded
ja elektrisüsteemid koos üle vaadata,
vajadusel leida koht puuduolevale suitsuvõi vinguandurile ning saada asjakohast
nõu. Vabatahtlikud käivad küll ka
omaalgatuslikult kodust kodusse, kuid
igale poole ei jõuta ning seepärast ollakse
tänulikud, kui inimesed ise endast märku
annavad.
Ennetuslike kodukülastuste eesmärk on
elanike nõustamine kõiges, mis puudutab
kodu tuleohutust: küttekolded, suitsuja
vinguandurid,
elektrisüsteemid,

väljapääsud jne. Pole tarvis karta, et teiega
kurjustama või trahve kirjutama tullakse –
päästjad hindavad olukorda ning annavad
nõu.
Ennetustööl olevad vabatahtlikud päästjad
tunnete ära vormiriietuse järgi, samuti on
neil alati kaasas ka vastav tunnistus. Kõik
külastused kantakse kinnistu täpsusega
elektroonilisse registrisse.
Huvilised saavad vabatahtlike päästjatega
üle kogu valla ühendust järgmistel
telefonidel:
5599 8991 (Aimar Sisask, MTÜ Luutsniku
Pääste-Ennetuskeskus)
516 4481 (Andres Pindis, MTÜ Misso
Vabatahtlikud)
505 3143 (Olev Mõttus, MTÜ Rõuge
Priitahtlikud Pritsimehed)
529 8462 (Väle Prutt, Suhka vabatahtlik
päästekomando)

Jäätmejaama operaatori kontakttelefon: 5348 4199.
Kevadel võib tekkida ka tavalisest rohkem olmeprügi. Kui teie kodust jäätmekonteinerit
tühjendatakse harvemini kui korra kuus, saate erandkorras tellida lisaveo, mille hind
on 30% võrra kõrgem kui tavaveo hind. Lisatühjenduse soovid tuleb igaühel endal
prügivedajaga kokku leppida(AS Eesti Keskkonnateenused, telefon 738 6700).
Maikuus toimuvad kõigis valla piirkondades (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge, Varstu)
KIK-i toel jäätmeringid, mille käigus kogutakse eraldi ohtlikke jäätmeid ja eterniiti. See
on hea võimalus transpordikulu kokku hoida ja jäätmetest kodule lähemal lahti saada.
Jäätmeringide kuupäevad täpsustuvad, jälgige jooksvat infot!
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Valla vabaühendused, liituge listiga ja
uuendage oma infot!
Oleme algatanud andmete kogumise
Rõuge vallas tegutsevate MTÜ-de ja
muude vabaühenduste kohta, et meie
kodulehel oleks tõene ja ammendav info.
Saatsime meile teadaolevatele ühenduste
kontaktisikutele kirja pakkumisega liituda
MTÜ-de listiga ning edastada meile oma
andmed. Kui teie ühendus pole sellist kirja
saanud (nt kontaktisik on muutunud,
e-posti aadress ei kehti enam vms), siis:
a) Kui soovite liituda Rõuge valla
vabaühenduste listiga, siis andke sellest
teada valla kommunikatsioonijuhile
(kommunikatsioon@rauge.ee).
Listiga
võivad liituda kõik tegevustesse kaasatud
aktiivsed liikmed, see pole piiratud ainult
juhtidega. List hakkab toimima lähemate

nädalate jooksul, sellest teavitatakse kõiki
liitunuid. Edaspidi saab listiga jooksvalt
liituda või sealt lahkuda, saates kirja valla
kommunikatsioonijuht Viivikale.
b) Kui Teie ühendus on toimiv ja tegutsev
ning selle olemasolu võiks ka laiemale
avalikkusele huvi pakkuda, siis sisestage
selle andmed lihtsasse vormi, mille leiate
valla kodulehelt https://rouge.kovtp.ee/
rouge-valla-vabauhendused.
Kogutud
ühtlustatud andmed kanname lähemate
nädalate jooksul valla kodulehe MTÜ-de
alamlehele. Vormi kaudu esitatud andmeid
saab hiljem igal ajal muuta, kirjutades
taas
valla
kommunikatsioonijuhile
(kommunikatsioon@rauge.ee).

Itaalia vabatahtlikud mitmekesistavad
valla noorte tegevusi

Leiutajate Külakooli tsirkuselaager
FookusPookus
Juba teist suve on meil rõõm kutsuda
lapsi Sännasse Leiutajate Külakooli
tsirkuselaagrisse!
Laager toimub 18.–22. juunil Sänna
Kultuurimõisas ja sinna oodatakse
9–15-aastaseid lapsi.
Ka sellel suvel on laagris ägedad juhendajad
(Kristin Hansen, Tauri Vahesaar, Krista
Palm ja paljud teised), kes annavad edasi
oma tõeliselt lahedaid oskusi akrobaatikas,
tasakaaluliinil (slack line), akrojoogas,
ronimises, movement-is, žongleerimises ja
paljudes teistes valdkondades.
Otse loomulikult toimuvad ka sellel
aastal igapäevased tsirkusejämmid, kus
igaüks saab enda võimeid harjutada,
kasutades erinevaid vahendeid nagu
žongleerimispallid, poid, kurikad, rõngad,
diabolod, üksrattad jne.
Kõik see toimub Sänna Kultuurimõisas,
kus asub ka Leiutajate Külakool. Leiutajate
Külakoolis on tegeletud tsirkusega või
nagu seda siin nimetatakse – trikitamisega
– juba mõnda aega. Külakooli lastele

meeldivad igasugused trikid! Olgu nendeks
siis žongleerimine, vigurdamine poide
või diabologa, õhu- ja tavaakrobaatika,
akrojooga, üksrattal sõitmine või slackline-il
liikumine, viimastel aegadel on võluvaks
muutunud ka mustkunsti harrastamine.
Seda va tsirkusetegemist, ongi võimalik
suvel koos innustavate juhendajatega
tsirkuselaagris teha. Laager on sobilik
kõigile 9–15aastastele huvilistele. Pole
tähtis, kas ollakse varem trikitanud või
mitte – peaasi, et noorel oleks siiras ning
sügav huvi teema vastu. Tsirkuselaager
sobib nii algajatele kui ka edasijõudnutele,
igaüks saab enda andeid mitmekülgselt
edasi arendada!
Rohkem infot tsirkuselaagri kohta
leiab Sänna Kultuurimõisa kodulehelt
https://www.kultuurimois.ee/leiutajatekulakooli-tsirkuselaager-fookuspookus/

Itaalia vabatahtlikud Giulia ja David ootavad kõiki valla noori endaga tutvuma Haanja
noortemajas ja Rõuge noortekeskuses. Foto: erakogu

Märtsi alguses tulid Rõuge valda pooleks
aastaks kaks vabatahtlikku Itaaliast –
Giulia ja David. 23-aastased noored on äsja
lõpetanud materjaliteaduse bakalaureuse,
Itaaliasse tagasi minnes on neil plaan oma
õpinguid jätkata magistriõppes.
Vabatahtlikud tegelevad meie noortega,
tuues vaheldust noortekeskuste igapäevaellu ning õpetades noortele paljude
muude asjade hulgas ka oma maa
kultuuri ja kombeid. Giulia tegutseb
Haanja noortemajas, David Rõuge
noortekeskuses; viimane on seotud ka
Zackathoni projektiga.
Giulia on ekstravertne, jutukas, ener-giline
ning uudishimulik maailma vastu. Itaalias
oli ta alates kaheksandast eluaastast
kodutütar. Viimased kaks aastat on Giulia
olnud skaudirühma juht, juhendades
8–11-aastaseid noori. Tema arvates on
lastega harivate tegevuste läbiviimine
võimalus isiklikuks arenguks. Giulia
hobideks on raamatute lugemine, looduses

jalutamine, kokkamine ja uute inimestega
kohtumine. Ta on väga huvitatud tööst
meie valla noortega ning valmis nendega
oma kogemusi a teadmisi jagama.
Davidi hobideks on origami ja toidu
tegemine. Ta tahab meie noortele õpetada,
kuidas teha imemaitsvat pastat ning
näidata keemia ja füüsika katseid, et
õpetada nende põhialuseid. Poole aasta
jooksul tahab David tundma õppida Eesti
kultuuri ja õppida, kuidas valmistada
mõnda traditsioonilist Eesti rahvustoitu.
Lisaks soovivad mõlemad Eestis viibides
külastada meie jaoks olulisi ja populaarseid
kohti.
Kui soovite vabatahtlikega tuttavaks
saada, astuge läbi Haanja noortemajast või
Rõuge noortekeskusest ning hoidke silma
Rõuge Noorsootöö Keskuse Facebooki ja
Instagrami lehtedel!

Alanud on Võrumaa
orienteerumiskolmapäevakud

Aprillikuus algab Võrumaal traditsiooniliselt orienteerumishooaeg, kolmapäevakutel
saab end mõnusalt liigutada maakonna eri paigus. Rada avatakse kell 15.00, eribuss
väljub Võrust Nooruse parklast kell 16.30. Iga vanuseklassi esikolmikule antakse hooaja
lõpetamisel auhinnad, selleks tuleb startida vähemalt kuuel päevakul. Usinuse auhindade
loosimisel osalevad kõik ja loomulikult on usinamatel suurem võiduvõimalus.
Võistlusklasse ja radade pikkusi näeb sarja kodulehelt aadressil http://www.okvoru.ee/
orienteerumispaevakud/.
Vabarada. Valikorienteerumine
Rajale võib minna ka koos kaaslasega. Tulemuse saab juhul, kui on läbitud vähemalt üks
kontrollpunkt. Sellel rajal saavad tulemuse ka teistel radadel katkestajad ja tühistatud.
Osaleda tasub kõigil kolmapäevakutel, juba aprillis-mais jõuavad mõned kolmapäevakud
ka meie valda:
17. aprill
kell 15.00
Tsiatsungõlmaa (Võru vald)
24. aprill
kell 15.00
Palomõtsa (Võru vald)
1. mai
kell 15.00
Kurgjärve (Rõuge vald)
8. mai
kell 15.00
Pärlijõe (Rõuge vald)
15. mai
kell 15.00
Võru Kandle aed (Võru linn)
22. mai
kell 15.00
Kesklinna kool (Võru linn)
29. mai
kell 15.00
Palomõtsa (Võru vald)
Juunis ja juulis on kolmapäevakutes paus, need jätkuvad taas augustis.
2019. aasta stardimaksud:
Täiskasvanud 5 €
Üliõpilased ja pensionärid 4 €
Õpilased 2 €
SI rent 1 €
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Siseministeerium avaldas kriisideks valmistumise käitumisjuhised

Siseministeerium avalikustas 20. märtsil
käsiraamatu ja veebilehekülje www.kriis.ee,
kuhu on koondatud eesti, vene ja inglise
keeles juhised, kuidas toime tulla erinevate
kriisiolukordadega.
Käitumisjuhised
on
koostanud Riigi-kantselei elanikkonnakaitse
rakkerühm, kuhu kuulusid enam kui 20
organisatsiooni eksperdid.
„Eestis on turvaline elada, kuid kahjuks
juhtub ka kõige turvalisemates kohtades
vahel ootamatuid kriise, mis võivad kesta
tunde, päevi või isegi nädalaid. Hädaolukorras
vajavad väga paljud inimesed abi kiiresti ja
samal ajal ning sellises olukorras võib abi
jõuda osade inimesteni palju aeglasemalt kui
tavaliselt. Seetõttu on oluline, et inimesed
ise teeksid ettevalmistusi, et abi oodates
mitte hätta jääda,” räägib Siseministeeriumi
asekantsler Viola Murd.
Praktika näitab, et Eesti inimestel on kõige

suurem tõenäosus sattuda kriisi-olukorda,
mille põhjustavad erakordsed ilmastikuolud.
Olgu selleks 2005. aasta jaanuaritorm või
2010. aasta lumetorm Monika, mille tõttu
kannatasid sajad inimesed üle kogu riigi.
Samas võib see olla ka ootamatu tehniline
rike, nagu tänavu jaanuaris, kui Saaremaa
jäi mitmeks tunniks elektrita, mistõttu
katkes side, internetiühendus, töö lõpetasid
pangaautomaadid, poes ei saanud kaardiga
maksta ning paljud inimesed jäid ka kütte ja
veeta.
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu
rõhutab, et turvalisus algab igast inimesest
endast ja tema valmisolekust. Tammearu
sõnul usub 92% Eesti elanikest, et nad saavad
kriisiolukorras hästi hakkama. „Uuringutest
aga selgub ja kogemus näitab, et inimesed
kipuvad oma võimeid üle hindama. Enam kui
pooled eestimaalased ei ole teinud midagi,

et ennetada või leevendada võimalikke
hädaolukordi ning vaid igas kümnendas Eesti
peres on olemas kõik vajaminevad varud.”
Trükisena on käitumisjuhiste käsi-raamatud
kättesaadavad üle Eesti raamatukogudes ja
jõuavad peatselt ka koolidesse. Lisaks on
kasulik info kogutud Naiskodukaitse tasuta
mobiilirakendusse „Ole Valmis!”, mis on
peatselt kättesaadav ka vene ja inglise keeles.
„Teavitame
käitumisjuhiste
valmimisest
ja asukohast Eesti inimesi ka e-posti teel.
Inimesed, kelle meilikontakt on meil
olemas, saavad peatselt asjakohase kirja oma
e-postkasti,” selgitab Viola Murd.
Käitumisjuhised on koostatud paljude
organisatsioonide
ekspertide
koostöös
ning
Riigikantselei
elanikkonnakaitse
rakkerühma
eestvedamisel.
Käitumisjuhiste koostamisse on andnud oma panuse
Riigikantselei,
Siseministeerium, Kaitse-

ministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium,
Keskkonnaministeerium, Välisministeerium,
Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet,
Kaitsepolitseiamet, Häirekeskus, Kaitseväe
Peastaap, Kaitseliit, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Naiskodukaitse, Terviseamet,
Eesti Linnade Liit, SA Tartu Kiirabi, MTÜ
Estlander ja PR Partner OÜ.
Käitumisjuhiste koostamist rahastas Ühtekuuluvusfondi kaudu Euroopa Liit.
Jürgen Klemm
Kommunikatsiooninõunik
Siseministeerium
Tel 612 5210, 5805 5555
E-post jurgen.klemm@siseministeerium.ee

2019. aasta hajaasustuse programm kestab 13. maini
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on sel aastal
avatud 11. märtsist 13. maini.
Hajaasustuse programmi abil on võimalik välja
ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda
koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või
paigaldada auto-noomseid elektrisüsteeme.
Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik
omavalitsus kui taotleja. Möödunud aastal kiideti
Rõuge vallas heaks 53 taotlust.
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)
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 rahvastikuregistri 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 kaastaotleja(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 kaasfinantseering peavad kokku moodustama
vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
• Toetus moodustab kuni 67% projekti
abikõlblikest kuludest.

Eesti Andmesidevõrgu AS kiire interneti pakkumisega saab liituda aprillikuu lõpuni
Eesti Andmesidevõrgu AS-il on valminud või
valmimas üle 700 kilomeetri baasvõrku. Juba
rahastatud võrk valmib kolmes etapis: I etapp
valmis 2015. aastal, II etapp on praegu ehitamisel
ja valmib 2019 suvel, III etapp valmib 2019
sügisel. Võrguga saab liituda kuni 30. aprillini,
vormistades liitumislepingu internetis aadressil
https://www.internetkoju.ee/ ning makstes
liitumistasu. Liitumine võtab aega mõne minuti,
hilisem liitumine on kahjuks peaaegu võimatu.
Valguskaablil põhinevaid jaotusvõrke rajatakse
baasvõrgu külge (ASV baasvõrk ja ELASA võrk).

Jaotusvõrku rajatakse erinevatel meetoditel
vastavalt asukoha võimalustele (eelistatult
maakaabel, kuid ka õhuliin). Võrk on avatud
erinevatele sideettevõtetele teenuse pakkumiseks
(vähemalt 3 operaatorit). Sideettevõtted pakuvad
teenuseid hindadega, mis on kehtestatud
nende ametliku hinnakirjaga või madalamal
hinnatasemel (nt kampaaniad), kuid kindlasti
mitte kõrgema hinnaga.
Piisava huviliste arvu korral tagab ASV ülikiire
interneti meie kodudesse juba järgmise aasta
(2020) jooksul. Liitumise kogukulu moodustavad

150-eurone liitumistasu ja 3-eurone menetlustasu.
Kui selgub, et ühendust ei õnnestu välja ehitada,
siis liitumistasu tagastatakse. Menetlustasu
ei tagastata (v.a. erijuhtudel, nt 14-päevase
tagastusõiguse kasutamine).Liitumislepinguid
saab sõlmida internetis internetkoju.ee veebilehel.
Kaabel viiakse inimesele majja (1 „karp“
liitumislepingu kohta). Kui inimene pole nõus
ehitaja poolt pakutud lahendusega, on liitujal
võimalus kallima lahenduse puhul ehitajale
hinnavahe kinni maksta või ise paigaldada (sel
juhul saadakse ASV käest ainult materjalid).

Kaardil on tumesinise joonega märgitud praeguseks paigaldatud ELASA võrk. Allikas: http://ela12.elasa.ee/elakaart/

Rohkem infot ASV kiire interneti võrguga
liitumise kohta: Tiit Niilo, Eesti Andmesidevõrk
AS nõukogu liige Võrumaal (telefon 5172478)
Kuna kiire interneti võrku arendab Võrumaal
ka Elektrilevi OÜ, on igaühel võimalus
valida, kummaga liituda. Soovitatav on oma
kogukonnaga suhelda ning võtta vastu ühine
otsus, sest lõpptarbijateni jõutakse suurema
tõenäosusega seal, kus on lähestikku suurem
hulk soovijaid. Enne otsustamist lugege läbi
ka mõlema pakkuja vastused internetivõrgu
arendamise kohta.
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Kiire internet: vastused küsimustele kahelt teenust arendavalt ettevõttelt
Viimase miili kiiret internetti soovivad
Kagu-Eestis arendada kaks ettevõtet –
Elektrilevi OÜ ja Eesti Andmesidevõrgu
AS. Mõlemad alustasid aastavahetusel
konkreetsete
tegevustega,
sealhulgas
võimalike liitumispunktide väljaselgitamise
ja reklaamiga. Võrumaa Arenduskeskus
esitas mõlemale arendajale küsimusi, nende
vastused on järgmised:
Kes on projekti elluviija ja kuidas projekti
finantseeritakse?
Elektrilevi OÜ:
Projekti viib ellu ja finantseerib Elektrilevi.
Riik toetab omalt poolt ühenduste rajamist
piirkondades, mis Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet on määranud nn valgeteks
aladeks ehk turutõrkepiirkondadeks.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Projekti viib ellu Eesti Andmesidevõrgu AS
(edaspidi ASV). On kokku lepitud, et selles
organisatsioonis 50% osalust on erainvestoril
ja 50% osalust MTÜl Eesti Andmesidevõrk,
mis on kohalike omavalitsuste poolt ellu
kutsutud ühing.
Projekti finantseeritakse inimeste omaosaluse
(liitumistasu), erakapitali investeeringu ja
laenuraha kaudu.
Millal valguskaabli võrku ehitama hakatakse
ja millal eeldatavalt algab loodud ühendustel
teenuste osutamine?
Elektrilevi AS:
Võrkusid hakatakse ehitama 2019. aasta
jooksul ning tegevus toimub eri piirkondades
kuni aastani 2023. Teenuse osutamine algab
igal pool kohe, kui võrk on valmis ehitatud
– siis saab klient valida endale sobiva
sideoperaatori.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
ASV rajab põhiosas maakaablivõrku.
Kohtades, kus maakaablit mingil põhjusel
paigaldada ei ole otstarbekas võidakse
kasutada ka õhuliini. Ehitus ja teenuste
osutamine algab 2019 aastal, kuid põhiosa
võrgust on plaan välja ehitada 2020 aastal.
Keerulisemates kohtades võib ehitus jääda ka
2021 aastasse. Kiirem ajakava niivõrd suure
projekti puhul pole reaalne ega teostatav.
Mille järgi valitakse, kuhu
valguskaabli võrk ehitatakse?

piirkonda

Elektrilevi OÜ:
Piirkonnad valitakse erinevaid kriteeriume
arvestades s.h sooviavalduste hulk, võrgu
konfiguratsioon ja baasvõrguga ühenduse
võimalus. Lisaks vaadatakse, et rajatava
võrgu peal oleks sisuteenuse osutajaid ja neil
võimalus Elektrilevi võrguni jõudmiseks.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Peamiseks valiku kriteeriumiks on sõlmitud
lepingute arv konkreetses piirkonnas. Mida
rohkem on lepinguid, seda tõenäolisem on
antud piirkonna kaasamine projekti.
Kaasa aitavaks teguriks on ka baasvõrgu
olemasolu piirkonnas (ca 1 km raadius
baasvõrgust on hea arenduspiirkond).
Baasvõrgu kaartidega saab tutvuda
veebilehtedel
www.eestiandmeside.ee/
sidevork/kaart
ja www.ela12.elasa.ee/
elakaart/
Kuidas toimub võrgu kavandamisest
teavitamine, kas teil on olemas kavandatava
võrgu kaart, aadressid, vm?
Elektrilevi OU:
Kui piirkonna jaoks on internetivõrk
valmis projekteeritud, saadame teavituse
aadressidele, kus on võimalik liituda. See
toimub 3 kuud enne liitumistähtaega.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Võrgu kavandamine toimub jooksvalt, kuid
lõplik arendusplaan saab paika ca 2 kuud
pärast lepingute sõlmimise perioodi lõppu.
Võrk kavandatakse lähtuvalt sõlmitud
liitumislepingutest (ehk lähtuvalt sellest,
kuhu inimesed võrku soovivad).
Kas planeeritakse maa- või õhukaablit?
Elektrilevi OÜ:

Planeerime nii maa kui ka õhukaablit
kasutada. Esimesel aastal on eeldatavalt
valdav osa ühendusi õhuliinidel – see
võimaldab meil projektiga kiirelt alustada
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Planeeritakse eelistatult maakaablit, kuid
osades kohtades ei pruugi maakaabli
kasutamine olla võimalik või mõistlik.
Sellistes kohtades kasutame võimalusel
õhukaablit.
Kuidas jõuab kaabel majja/korterisse?
Millised täiendavad tööd/seadmed on vaja
kliendil teha/soetada teenuse käivitamiseks?
Elektrilevi OÜ:
Täpsed liitumistingimused ja täiendavatest
töödest
teavitame
aadressipõhiselt.
Üldreeglina tuuakse kaabel hoone
välisseinani eramajade puhul. Kindlasti
tuleb aga klientidele pakkuda võimalusi ka
erilahendusi tellida.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Kaabli toob majja või korterisse ehitusprojekti
raames ehitaja. Liituja mingeid täiendavaid
töid üldjuhul tegema ei pea. Meie eesmärk
on, et kogu protsess oleks liitujale võimalikult
mugav ja murevaba.
Teenuse käivitamiseks peab liituja sõlmima
lepingu mõne sideettevõttega, kes ASV
võrgus teenuseid pakub. Juhendid ja info
saadetakse aegsasti kõigile liitujatele nii
elektrooniliselt kui ka tavapostiga.
Sideseadmed, mida klient peab teenuste
tarbimiseks
sideettevõttelt
soetama
(tihtipeale pakuvad sideettevõtted seadmeid
tähtajaliste lepingute puhul ka tasuta või
on igakuine väike kasutustasu) sõltuvad
üldiselt konkreetsetest teenustes, mida klint
soovib. Üldjuhul on vajalik vähemalt ruuteri
olemasolu. Täpsemalt soovitame uurida
suuremate sideettevõtete endi käest – pole
isegi väga vahet milliste – tingimused on
kõigil üldjoontes sarnased. Oluline on uurida
just valguskaabli võrgus pakutavate teenuste
kohta.
Kas ehitate ühenduse ka KOV asutusse (kool,
lasteaed, raamatukogu jne)?
Elektrilevi OÜ:
Ehitame ühendused kõikidele aadressidele,
kes on meie pakkumise järel liitumistähtajaks
liitunud.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Jah. Projektiga on tervitatud liituma
kõik eraisikud, juriidilised isikud, avalikõiguslikud asutused nii maal kui linnas – ehk
meie klientide osas mingeid eelistusi ei tee.
Millal ja kuidas toimub projektiga liitumise
sooviavalduste kogumine?
Elektrilevi OÜ:
Sooviavaldusi saab esitada Elektrilevi
kodulehel. www.elektrilevi.ee/kiireinternet
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Projektiga saab liituda kodulehel www.
internetkoju.ee.Tööajalsaabliitumislepinguid
sõlmida ka Kanepi vallamajas, kuid kõigi
osapoolte aja kokkuhoiu huvides soovitame
võimalusel kasutada elektroonilist liitumist.
Millised on projektiga liitunud kliendi
kohustused?
Elektrilevi OÜ:
Tasuda ühekordne liitumistasu selleks
etteantud tähtaja jooksul.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Peamine kohustus on võimaldada sidekaabli
paigaldamist soovitud aadressile. Täpsemalt
saab lugeda liitumistingimuste kohta
kodulehelt www.internetkoju.ee.
Kui suur on liitumistasu?
Elektrilevi OÜ:
199 eurot
Eesti Andmesidevõrgu AS:
150 eurot, millele lisandub 3 eurot
menetlustasu.
Millal tuleb liitumistasu tasuda?
Elektrilevi OÜ:
Etteantud
tähtaja
jooksul
pärast
liitumislepingu sõlmimist. Tasuda saab ka

osamaksetega.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Lepingu sõlmimisel.
Kas kõikidele liitumispunktidele, millede
liitumistasud on tasutud, tagatakse võrk ja
teenuse osutaja?
Elektrilevi OÜ:
Kõik, kes tasuvad liitumistasu, saavad endale
sideühenduse, millel on võimalik kasutada
vähemalt ühe operaatori teenuseid.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Anname endast parima, et tagada
võimalikult paljudele liitujatele võrgu
väljaehitamise, kuid paratamatu on see, et
mõned liitujad, kes paiknevad üksikult ja
asuvad sealjuures baasvõrgust väga kaugel,
jäävad projektist välja. Selliseid hooneid
ainult erainvesteeringu rahadest pole
majanduslikult võimalik 150 euro suuruse
liituja omaosaluse juures välja ehitada. Neid
liitujaid me teavitame eraldi ja anname teavet
edasistest võimalustest. Samuti tagastatakse
nendele liitumistasu.
Siit tulenevalt kutsume üles võimalikult
paljusid inimesi, kes kaasaegset internetiühendust soovivad, projektiga liituma.
Ainult nii muutub võrgu ehitamine meile
tasuvaks ja liitujatele kindlamaks.
Kõigile liitujatele, kellele saadame kinnituse,
et nad on kaasatud projekti, arendame võrgu
välja ja tagame ka teenusepakkujad.
Kuidas ja millal toimub kliendi informeerimine kui selgub, et võrku tema soovitud
liitumispunkti ei rajata? Mis saab tasutud lii
tumistasudest?
Elektrilevi OÜ:
Elektrilevi liitumistasusid ette ei küsi ehk tasu
küsime siis, kui oleme kindlad, et ehitame
võrgu valmis. Kliente, kes võrgu saavad,
teavitame sellest koos võrgu valmimise
kuupäevaga.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Liitujaid, keda projekti ei kaasata, teavitame
jooksvalt. Anname endast parima, et kõik
liitujad saaksid vastused 2019 a. juuni lõpuks
(üldtingimustes oleme küll teavitamiseks
varunud pikema aja). Tagatisraha nendel
juhtudel tagastatakse liitujale.
Kas ja millised kulud tekivad veel selleks, et
liituja saaks internetti kasutama hakata?
Elektrilevi OÜ:
Klient peab sõlmima teenuslepingu
sideteenuse
osutajaga,
kes
pakub
internetiteenust. Elektrilevi internetiteenust
ei osuta – küll aga teeme kokkulepped
operaatoritega ja pakume kliendile valiku
operaatoritest.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Võrgu väljaehitamisel ei teki liitujale enam
mingeid kulusid seoses võrguga.
Selleks, et hakata kasutama teenuseid on
tarvis sõlmida leping mõne sideettevõttega ja
sideteenus eeldab ka sideseadmete olemasolu.
See on aga konkreetse sideettevõtte ja
kliendi vaheline kokkulepe mis tingimustel
või kuidas seadmed saadakse. Tegemist
tavapärase teenuse tellimisega sideettevõttelt.
Milliste sideoperaatorite teenuseid ehitatava
võrgu kaudu kasutada saab? Millised on
paketihinnad?
Elektrilevi OÜ:
Kui saadame kliendile info liitumisvõimalusest, siis teavitame ka sellest, millised
teenuseosutajad teenuseid kohe pakkuma
hakkavad. Edaspidi võib neid muidugi
veel lisanduda. Hinnakirja kujundab iga
operaator ise.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Täna pole veel lõplikult teada, millised
sideettevõtted tulevad Internet Koju võrgus
teenust pakkuma. Lepingu läbirääkimised
on käimas STV, Telia, Elevi ja Levikomiga.
Huvi on üles näidanud ka Elisa ja Kernel.
Me tagame, et võrgus hakkavad teenust
pakkuma vähemalt 3 sideettevõtet, kelle
teenuste hulgast saab iga klient ise endale

sobivad valida. Konkreetsemad operaatorid
selguvad ilmselt märtsi kuu jooksul – sellest
teavitame kindlasti ka oma kodulehel.
Hindade osas saame lubada, et need ei saa
olema kõrgemad kui sideettevõtete kodulehel
toodud ametlik hinnakiri. Soovitame tutvuda
erinevate sideettevõtete hindadega nende
kodulehtedel. Kindlasti tuleks jälgida, et
tegemist on valguskaabli võrgus pakutavate
teenuste hinnaga.
Millise kiirusega internetti kasutada saab?
Elektrilevi OÜ:
Kiirus sõltub teie poolt valitud operaatori
teenusest ja seadmetest. Elektrilevi ehitab
võrgu, mis loob teenusepakkujatele
võimaluse pakkuda vähemalt 1 Gbit/s kiirust.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Kiirus ei ole meie poolt piiratud (ei alumist
ega ülemist piiri). See sõltub teenusest, mida
klient sideettevõtte käest tellib. Ülemine piir,
mida sideettevõtted erakliendile pakuvad
on enamasti allalaadimiskiirusega 1 Gbps
(ehk 1000 Mbps). Kui kiirused tulevikus
suurenema peaksid, on valguskaabli võrk
selleks valmis ja klient mingeid kulutusi
võrgu arendamise peale ei pea tegema.
Mis saab siis, kui liituja ei hakka ehitatava
võrgu kaudu sideteenuseid kasutama? Kas
rakendatakse lisatasusid?
Elektrilevi OÜ:
Elektrilevi ei küsi lisatasusid.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Kui liituja ei tarbi ühe aasta jooksul järjest
ühegi sideettevõtte teenust, on ASV-l õigus
kaabel võrgust laht ühendada. Mingit
püsitasu kaabli mitte kasutamise eest ei
rakendata (algselt oli püsitasu küll ette
nähtud, kuid oleme sellest loobunud).
Kust leian lisainfot?
Elektrilevi OÜ:
Kõige operatiivsemalt saab infot aadressil
www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Leht täieneb
oluliselt, kui ehitustegevus pihta hakkab.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Kodulehelt www.internetkoju.ee
Muu oluline info
Elektrilevi OÜ:
Elektrilevi võrgu tähtsaim tugevus on
operaatorineutraalsus – meie võrgus saavad
võrdsetel tingimustel teenust osutada kõik
sideoperaatorid. See toob turule konkurentsi
ja eeldatavalt ka parima hinna – klientidele
jääb pidev valikuvabadus, milliselt pakkujalt
ta teenust ostab.
Eesti Andmesidevõrgu AS:
Internet Koju projekti raames pakutavad
liitumistingimused on tarbijale väga soodsad
– 153 euro suuruse kogukulu eest saadakse
toode, mida eriprojektina ise tellides peaks
välja käima mitutuhat eurot (üksikute
majade ühendamise kohta tehtavad ehituse
hinnapakkumised on ASV kogemusele
tuginedes tavapäraselt vahemikus 3000–10
000 eurot, sõltuvalt asukohast). Tulevikus
on kiire ja stabiilne internet sama tähtis
kui tänapäeval elekter ja ASV soovitab
mitte mööda lasta võimalust saada majja
internetikaabel soodsa hinnaga.
Kui inimene liitub Internet Koju projektiga,
siis on vähemalt kindel, et tema aadressiga
tegeletakse ja isegi kui ASV ei kaasa
konkreetset aadressi lõpuks ikkagi 2019–2021
valguskaabli projekti ning tagastab liitujale
liitumistasu, siis on see aadress ASV-le ikkagi
teada ja üritame leida lahendusi, et antud
aadressile kiire ja stabiilne internetiühendus
viia.
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Plaanilised õppepäevad Mõniste talurahvamuuseumis 2019. aastal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kuupäev
17.–18. aprill
22.–24. aprill
30. aprill
02.–03. mai
15.–16. mai
20.–24. mai
10.–13. mai
27.–31. mai
03.–07. juuni
05.–06. sept.
09.–13. sept.
16.–20. sept.
23.–27. sept.
07.–11. okt.
14.–18. okt.
28. okt.–1. nov.
04.–08. nov.
11.–15. nov.
18.–22. nov.
25.–27. nov.
12, 17, 18. dets.

Õppepäev
Lihavõttenädal
Kiviajanädal
Nõiapäev
Kemmergupäev
Linnulaulunädal
Metsanädal
Talulaste mängumaa
Talupere kevadtööd
Suvistepühade kombed
Mürgiseene nädal
Kasukast- tagini
Talupere saunapäev
Lambapäev
Leiva- ja pudrunädal
Linapäev
Hingedepäev
Mardipäev
Vanaaja koolipäev
Vanaaja kauplusepäev
Kadripäev
Jõuluprogramm

Tutvustus
Lihavõttekombestik Vanal Võrumaal.
Kiviaja elu võimalikkust tutvustav päev.
Taimedega seotud uskumuste päev.
100 aasta taguseid hügieenitoiminguid tutvustav päev.
Taluaia ja metsatuka linnud.
Puude, loomade-lindude, marjade ja seente omavahelised seosed.
Talulaste mängud ja mänguasjad 100 aastat tagasi.
Kevadised meestetööd, naistetööd ja lastetööd talus.
Suvistepühade kombed Vanal Võrumaal.
Head ja kurjad seened. Seene elulugu, perekond ja sõbrad.
Rõivad kiviajast tänapäevani.
Saunakombestik ja uskumused Vanal Võrumaal.
Tegevused villaga, lamba niitmisest täpiliste käpikuteni.
Teraviljad talus rehepeksust leivani.
Linatööd, taimede kitkumisest kuni kanga kudumiseni.
Eestlaste surmakultus, hingedega seotud tavad ja uskumused.
Mardipäevakombestik Vanal Võrumaal.
Koolipäev 100 aastat tagasi.
Kauplemine 100 aastat tagasi, vääringute muutused läbi aja.
Kadripäevakombestik Vanal Võrumaal.

Kõiki õppepäevi saab kokkuleppel tellida ka paremini sobival ajal. Info ja tellimine telefonidel 789 0622, 5622 7650 või 525 7027; e-post monistemuuseum@wi.ee.
OLETE OODATUD!

Kiriku teated

Rõuge Maarja kogudus
Palmipuudepühal, 14. aprillil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
Suurel Neljapäeval, 18. aprillil kell 18.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
Suurel Reedel 19. aprillil kell 18.00 Jumalateenistus Rõuges
kell 16.00 Jumalateenistus Vana-Roosas
kell 14.00 Jumalateenistus Ruusmäel
Ülestõusmispühal, 21. aprillil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
2. ülestõusmispühal, 22. aprillil kell 14.00 jumalateenistus Rõuge hooldekodus
Neljapäeval, 25. aprillil kell 18.30 vestlusõhtu kogudusemajas Rõuges
Ülestõusmisaja 2. pühapäeval, 28. aprillil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda kantseleis T, N ja P 10.00–14.00 või
ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele SEB EE 501010402007421005 (selgitusse
märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse).
Hargla kogudus
Ülestõusmispühal, 21. aprillil kell 14.30 armulauaga jumalateenistus
Vastseliina Katariina kogudus
Suurel reedel, 19. aprillil kell 13.00 jumalateenistus Missos
Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese kogudus
Pühapäeval, 21. aprillil kell 11.00 jumalik liturgia Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus,
lisainfo: varstukirik.planet.ee

Kinoteated
Pühapäeval, 14. aprillil kell 15.00 Ott Tänak: The Movie (Eesti 2019)
Suure Muna kohviku kinos
Eesti keeles, vene ja inglise subtiitrid, pilet 5 eurot
Kolmapäeval, 17. aprillil kell 19.00 Ott Tänak: The Movie (Eesti 2019)
Sänna Kultuurimõisas
Eesti keeles, vene ja inglise subtiitrid, täispilet 5 eurot, sooduspilet 3 eurot
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TEISIPÄEVAL, 23. APRILLIL KELL 18.00
Vanuseklassid:
1. EELKOOLIEALISED
2. I–III KLASS

LAPSED
200 M
TÜDRUKUD 1 RING
POISID
1 RING
3. IV–VI KLASS
TÜDRUKUD 1 RING
POISID
1 RING
4. VII–IX KLASS
TÜDRUKUD 1 RING
POISID
1 RING
5. X KLASS KUNI N 30 a
1 RING
M 35 a
1 RING
6.VETERANID
N 31 a
1 RING
M 36 a
1RING

7. PENSIONÄRIDELE KEPIKÕND (kepid kaasa)
8. ÜHISSTART: 1 ring läbida sörkides või kõndides
AUHINNAD LOOSITAKSE
Teistes võistlusklassides parimatele auhinnad!

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 19. aprilliks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

