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Rõuge Vallavolikogu 17. aprilli 2019 istungil vastu võetud õigusaktid

Volikogu:
1. Omandas avalikes huvides kergliiklustee
rajamiseks
kokkuleppel
omanikuga
Rõuge alevikus asuva Viitina maantee L3
katastriüksuse (tunnus 69801:001:0252,
transpordimaa 100%, pindala 386 m²)
hinnaga 0,70 eurot/ m² summas 270 eurot.
2. Nõustus Ala-Palo külas Ala-Palo II
liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa
andmisega AvalorInvest OÜ-le (registrikood
11969862) järgmistel tingimustel:
Karjääri tööaeg on tööpäevadel ajavahemikus 8.00–17.00. Erandjuhtudel võib
ajutiselt tööaega muuta, kui selleks on
eelnevalt esitatud Rõuge Vallavalitsusele
põhjendusega taotlus, kuid millega ei ületata
tööpäeviti ajavahemikku kella 8.00–21.00
ja laupäeviti ajavahemikku 8.00–18.00.

Krabi kõrts tituleeriti Rõuge valla 2018.
aasta külaelu täheks. Nagu aunimetuse
juurde käivas tekstis kirjas oli, võib Krabi
kõrtsi pidada kohaliku külaelu tuiksooneks.
Tõsi ta on: Krabilt läbi sõites kõrtsihoone
naljalt märkamata ei jää ja parklas on sageli
ikka auto või paar või siis puhkab maja ees
pingil mõni jalamees. Igapäevases asisemas
kasutuses on kõrtsihoone kauplusepoolne
ots, kus peremees Lenno Kangur isiklikult
sisenejaid tervitab, neile üle leti ostud ulatab
ja mõne sõna juttu ajab.
Poe- ja kõrtsimehe seisusesse sai Lenno
mõned aastad tagasi, kui 2015. aastal elus
päris suure pöörde tegi. Kuidagi läks nii, et
tekkis võimalus soetada endale maakoht,
valituks osutus Krabi kõrtsihoone ja mees
näitas pealinnale tagatulesid. Mitte et ta just
selle konkreetse maja ning maale kolimise
järele ööd ja päevad õhanud oleks, aga
kunagi sajandivahetuse paiku oli Lenno
korra siiakanti jaanitulele sattunud ja koht
oli positiivses mõttes meelde jäänud. Uurin
mehelt, kuhu ta siis oleks suundunud, kui
Krabi kõrtsihoone viis aastat tagasi saadaval
poleks olnud. „Ausõna, ma ei tea. Äkki
oleksin siiani Tallinnas. Ei ole sellele isegi
kunagi mõelnud, sest nii see lihtsalt läks,“
kõlab aus vastus.
Esialgu niisama nädalavahetuste peatumispaigaks soetatud maja seadis aga mehe
omamoodi valiku ette. Siin olid toimiv kõrts
ja kauplus, need olid kohalikele armsad,
akendes oldi harjutud tuld nägema, siia
taheti ikka sisse astuda ... „… Ja kuidas sa
siis paned toimiva asja kinni?“ küsis Lenno
endalt vastust ootamata ning jäi pärast
umbes nädalast mõtlemisaega päriselt siia.
Tõepoolest, kui kõrts ja kauplus oleks tol
korral oma aega ootama jäetud, oleks hiljem
olnud väga palju raskem neid uuesti ellu
äratada.
Kuigi Lenno elukaaslane Aive jäi esialgu
veel mõneks ajaks Tallinna, meeldis
talle teadmine, et on olemas koht, kuhu
nädalavahetusteks pealinnast putkata.
Praeguseks on ka Aive end Krabil sisse
seadnud ning koos Lennoga külaelu
edendamise kõrvalt leidnud päris oma
asja ajada, tegeledes Pähnil majutuse
pakkumisega?
Kuidas kohalikud linnamehe omaks võtsid?
Mingit uustulnuka proovilepanekut või
tõrkeid sisseelamisel Lenno enda sõnul ei
mäleta. Samas nendib ta, et kohanemine
on protsess, mõne kohalikuga käib see
siiani ja ilmselt kestab veel mõnda aega.
„Ega inimeste sisse näe – kui keegi ühel
päeval poes käimast lakkab, siis mine võta
kinni, kas see on kuidagi minuga seotud või
muudel põhjustel. Mõne aja pärast tuleb ta
jälle ja elu läheb edasi,“ on Lenno leplik.
Kui aga kuulata tema tegutsemisest külas,
siis on enam kui selge, et ta on oma mis
oma. Koos külarahvaga on ta aidanud sisu

Pühapäeviti ja riiklikel pühadel analoogseid
tegevusi teha ei tohi.
3. Andis vallavalitsusele volituse sõlmida
OÜ-ga Rõuge Kommunaalteenus haldusleping viieks aastaks Rõuge vallas elamuja kommunaalmajanduse, veevarustuse ja
kanalisatsiooni, heakorra ja jäätmehoolduse
korraldamisega seotud ülesannete täitmiseks.
4. Moodustas 26. mail 2019 toimuvateks
Euroopa Parlamendi valimisteks 5 jaoskonnakomisjoni ning nimetas jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
5. Võttis vastu Rõuge valla finantsjuhtimise
korra.
Finantsjuhtimise korras sätestatakse:
1) kohaliku omavalitsuse üksuse finants-

juhtimise seaduse täitmise korraldamise
tingimused ja kord;
2) valla eelarve ülesehituse ja liigendamise
põhimõtted;
3) eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamise,
menetlemise ja vastuvõtmise ning avalikustamise nõuded ja kord;
4) reeglid vallaeelarvest väljaminekute tegemiseks, kui vallaeelarve on eelarveaasta
alguseks vastu võtmata;
5) vallaeelarve täitmise reeglid, sh vallaeelarve täitmise tulude (kogumahus)
kavandatust väiksema laekumise korral
vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemise piiramise tingimused, ulatus ja ajaline
kestus;
6) tingimused ja kord eelarve reservfondi
kasutamiseks;

Krabi kõrts kui külaelu tuiksoon

Kauplus-kõrts tervitab Krabil tee ääres nii omasid kui teelisi. Foto: erakogu

luua Krabi rahvamajale, proovinud algatada
erinevaid kooskäimisi, näiteks kohalikku
„meesteklubi moodi asja“. Ja jätkab üha
ringi vaatamist, et leida see miski, mis
küla elus ja inimestel sära silmades hoiaks
ning ka endale meeldiks. Ühe algatusena
hakkas Krabi kõrtsis mõni aeg tagasi koos
käima väike laulukoor – puhtast laulmise
ja kooskäimise rõõmust. Praeguseks on
koorirakuke ühinenud Rõuge segakooriga
ning saab oma laulurõõmu seal kätte. Kui
vaja, tuleb külarahvas kokku talguteks või
muudeks koos toimetamisteks, selleks
on külas ühing, mille nimeks Paganamaa
Arendamise MTÜ.
Lenno ütleb end olevat loomult pragmaatik,
kes palju ei unista või kui, siis nimetab
seda pigem fantaseerimiseks. Minu palve
peale fantaseerib ta, milline on elu Krabil
viie või kümne aasta pärast. Päris asiselt
ja konkreetselt arvab ta, et maaelu ei sure
kuhugi, kui inimesed siin püsivad ja oma
asja ajavad. Ehk algatatakse siin veel mõni
põnev huvialaring, äkki tuleb kellelegi
mõte korraldada lastehoidu või teha
muusikatunde … kõik on võimalik, võtku

see siis aastaid viis või kümme. Lenno
usub enda sõnul pigem asjade kujunemisse
kui kindla plaani järgi eesmärkide poole
rühkimisse. Just protsess on see, millest on
kõige rohkem õppida ja lasta asjadel omaks
saada.
Omamoodi protsess on ka igapäevane
poepidamine, kus hoolimata klientide
suhteliselt vähesusest või just tänu sellele on
võimalus huvitavaid tutvusi luua, kohalikega
sina peale saada. Tulijad toovad endaga ikka
kaasa mõne uudise „küla pealt“ või jäävad
vanadest aegadest vestma. Need viimased
jutud on Lenno sõnul sageli nii põnevad, et
mõnes teises olukorras peaks selliste standup-etenduste eest piletiraha välja käima.
Enamasti tullakse poodi siiski esmavajaliku
või kodus äkitselt otsa saanud kraami järele.
On selliseid kohalikke, kes siia heal juhul
korra aastas satuvad ja on neidki, kelle jaoks
kohalik pood on pea ainus ostukeskus.
Poodnik püüab kaubavalikus kõigiga
arvestada, kuigi eriti tungivalt kliendid
kaubavalikut ei dikteeri ega tellimusi esita.
Ju siis ollakse peremehe valikuga piisavalt
rahul.

Nädalavahetustel võib julgesti kõrtsi uksest sisse astuda – Lenno ootab! Foto: erakogu

7) valla majandusaasta aruande koostamise,
menetlemise, kinnitamise ja avalikustamise
tingimused ja kord.
6. Lubas vallavalitsusel korraldada riigihanke 2 sõiduauto kasutusrendile võtmiseks
tähtajaga 60 kuud. Hankelepingu eeldatav
maksumus on kuni 45 000 eurot.
7. Lubas vallavalitsusel võtta Rõuge Lasteaia
6. rühma ruumide renoveerimiseks laenu
kuni 60 000 eurot.
8. Otsustas maksta hüvitist seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ametikoha koondamisega Mõniste
teenuskeskuse spetsialistile ja Varstu teenuskeskuse spetsialistile 6 kuu ametipalga
ulatuses.
Järgmine volikogu istung toimub 21. mail
Haanja rahvamajas.

Maapoodide raskest olukorrast oleme kõik
kuulnud ja ei saa ka Krabi poodnikult
küsimata jätta, kuidas lood on. Lenno
möönab, et muidugi mõjutab piirikaubandus
ka Krabi poodi, see on paratamatus.
Samas sõnab ta stoiliselt, et kuni ta ei oota
kauplusest suuremat rikastumist, on olukord
talutav. Hakkama ju saab ka nii ja üldse on
maal poepidamine pigem eluviis kui puhas
äri.
Krabi pisikesse poeruumi on kokku pakitud
üllatavalt suur kaubavalik, tagumises
nurgas näeb isegi autodele vajalikku: õlid,
akud ja muu. Krabi poe kaudu saab endale
järgimiseks päevaks kas või autovaruosi
tellida, kuulen Lennolt. See on kasulik
teadmine kõigile kohalikele, kellel on valida,
kas kasutada oma väärtuslikku aega ja
autokütust linna vahet vuramiseks või saada
päevakese oodates sama jupp kodu lähedalt
kätte.
Maja kõrtsipoolne ots avatakse nädalavahetustel ja siis on sinna oodatud kõik, kel
hing suhtlemise järele ihkab. Lenno ütleb, et
puupüsti täis kõrts tavalistel nädalavahetustel
just pole, kuid kurta pole ka millegi üle
– tulevad need, kes soovivad ja siis ongi
õiged inimesed koos. Üsnagi spontaanselt
„satuvad“ Krabi kõrtsi teinekord ka esinejad
või toimuvad peod ja siis tuleb küll rohkem
rahvast kokku. Aastate või kuude kaupa
Lenno kõrtsi meelelahutusprogrammi ette
ei planeeri ja turundusstrateegiaid ei koosta,
tema naudib pigem protsessi ja korraldab
seda suurema rõõmuga kõike seda, mis ise
tulla tahab. Päris lillelaps ta oma sõnul ka
ei ole, võrokeste „Aigu om“-mõtteviis vajab
mõnikord just elu praktilisemates tahkudes
ikka veel harjumist.
Kõrtsi seintel on varem interjööri
ilmestanud vana aja pildid asendunud Krabi
külateatri galeriiga. Pildid on lõbusad ja
annavad ruumile värvi, näitavad külarahva
kultuurielu lähimat ajalugu. Kas see
tähendab, et Lenno on oma tegemistes ka
külateatriga seotud? Mees muigab, et üsna
alguses siia kolides sai tõesti ühes etenduses
kaasa tehtud, kuid palju pikemaks tema
lavaline tähelend ei kujunenud – üsna
lühikese ajaga tuli endale selgeks teha hulk
võõrkeelset teksti (võru keel oli siis tema
jaoks veel natuke võõras) ja päris vabalt ta
end laval ei tundnud. Praeguseks on kohalik
keel juba väga hästi kõrvas ja hakkab pisitasa
ka kõnesse jõudma.
Kui pärin Lennolt lõpetuseks, kas tal
kripeldab ehk hingel miski, mida ma
küsida ei taipa, siis naerab ta, et mingit
agendat ta endas ei kanna, midagi suurt ja
loosunglikku öelda ei oska. Küll aga lubab ta
igal juhul ise lehte kirjutada, kui mõni mõte
peaks hakkama väljapääsu otsima. Jääme
siis ootama!
Viivika Nagel
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Külarahvas, tulge kokku!
Rõuge vallavanem kutsub valla külade elanikke kohtumistele, et rääkida
külade rõõmudest ja muredest ning koos tegutsemise võimalustest.
Piirkondlikud kohtumised toimuvad kell 18.00–20.00 järgmistel
päevadel:
Haanja piirkond: 13. mail Mareia pubis (Haanja Suusakeskuses)
Misso piirkond: 14. mail Nopri talus
Varstu piirkond: 20. mail Krabi kõrtsis
Mõniste piirkond: 22. mail Metsavenna talus
Rõuge piirkond: 23. mail Viitina mõisas
Saame omavahel tuttavaks ning arutame, kuidas tagada meie
külakogukondade aktiivne tegutsemine. Räägime, millega keegi
tegeleb (traditsioonid, üritused) ning edasistest plaanidest; millised
on koostegutsemise võimalused ja ootused, mis hoiab sära silmis ning
kuidas seda säilitada.
Lisainfo: Aira Udras (arendusjuhataja@rauge.ee, 5388 4943)

26. mail toimuvad Euroopa Parlamendi
valimised

Rõuge vallavalitsus on loonud viis valimisjaoskonda:
• valimisjaoskond nr 1 Haanja teenuskeskuses (Võru tee 15, Haanja küla),
tel 5411 0448
• valimisjaoskond nr 2 Misso rahvamajas (Tsiistre tee 3, Misso alevik),
tel 5411 0449
• valimisjaoskond nr 3 Mõniste teenuskeskuses (Mendise, Mõniste küla),
tel 5411 0450
• valimisjaoskond nr 4 Rõuge rahvamajas (Metsa tn 1, Rõuge alevik),
tel 5411 0451
• valimisjaoskond nr 5 Varstu kultuurikeskuses (Kultuuri tn 1, Varstu alevik),
tel 5411 0452
Valimiste ajakava:
16.–22. mail toimub elektrooniline hääletamine
16.–19. mail toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas
maakonnakeskuses Võrus
20.–22. mail toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades
26. mail on valimispäev

E-PRIA-s algas pindalatoetuste taotlemine
PRIA pakub pindalatoetustest huvitatud
taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid
elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA
valmis joonistada. Toetuste taotlemine algas
e-PRIA vahendusel 2. mail.
Kui teie taotluse esitab e-PRIAs esindaja,
on oluline, et talle on antud volitus.
Volituse saab vormistada e-PRIA uues
iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul
vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.
pria.ee –> Registrid –> Esindusõigused ja
volitused. Need volitused kehtivad ka vana
e-PRIA teenuste kasutamiseks. Varem vanas
e-PRIAs antud volitused kaotasid 27. juunil
2018 kehtivuse ja klient peab uues e-PRIAs
andma uuesti volitused vana e-PRIA
teenuste kasutamiseks. Volitusi ei pea uuesti
andma inimesele, kellele on juba varem uues
e-PRIAs antud täielikud/osalised volitused
või kelle esindusõigus tuleneb äriregistrist
ning registrikaardil ei ole määratud erisusi
koos esindamise kohta.
5. aprillil avasime vana e-PRIA „Minu
põllud“ teenuses põldude ja „Minu niidud“
teenuses PLK alade piiride joonistamise.
Kui elektroonilistel kaartidel piirid aegsasti
valmis joonistada, läheb taotluse esitamine
hiljem ladusamalt!
Kuidas joonistada põlde/PLK alasid?
Uude e-PRIAsse sisse loginul tuleb valida
klient, keda soovitakse esindada, vana
e-PRIA teenuste kasutamiseks valida
ülemiselt siniselt menüürealt Vana e-PRIA
ning vajutada nupule „Sisene vanasse
e-PRIAsse“. Edasi tuleb valida menüüreal
„Teenused“.
Varasemalt teenust kasutanud, aga sel aastal
esimest korda teenusesse „Minu põllud“
või „Minu niidud“ sisenevale kliendile
laaditakse alla PRIA või Keskkonnaameti
poolt kindlakstehtud andmed tema põldude
ja PLK alade kohta. Need võivad olla
kohapealses või administratiivses kontrollis,
satelliitpiltide või ortofotode alusel
kontrollitud põllud ja PLK alad.
Seejärel saab joonistada oma põllud/
PLK alad, mida soovitakse lisada 2019.
aasta pindalatoetuste taotlusele. Esimest
korda teenust kasutavad kliendid saavad
kohe pärast teenusesse sisenemist hakata

joonistama oma põlde / PLK alasid.
Joonistatud põllud saab lisada taotlusele ning
taotluse ära esitada alates 2. maist. PLK alad
saab Keskkonnametile kooskõlastamiseks
saata alates 2. maist – pärast kooskõlastuse
saamist tuleb need lisada PLK taotlusele ja
taotlus ära esitada.
Põldude / PLK alade joonistamisel palume
pöörata tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule
olukorrale 2019. aastal ja et toetuse taotlejal
oleks nende maade kohta olemas kehtiv
maakasutusõigus.
Kui võrreldes e-PRIAs näha olevate
põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse ka uusi maid ja need on heas
põllumajanduslikus seisukorras, siis palume esitada ettepanek põllumassiivide
moodustamiseks või olemasolevate muutmiseks (vt vanas e-PRIAs Teenused –>
Pindalatoetused –> Andmete esitamine –>
Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri
ettepanek).
Toetused ja muudatused 2019
Tänavu saab 2.–21. maini ning seejärel
hilinenult 22. maist 17. juunini taotleda samasuguseid pindalatoetusi, maaelu arengukava loomatoetusi ja üleminekutoetusi nagu eelmisel aastal. Põhjalik
info tingimuste kohta on veebilehel www.
pria.ee (vt rubriike „Taimekasvatus“ ja
„Loomakasvatus“).
Iga toetuse täpsed tingimused on
kirjas vastava meetme määruses, PRIA
veebilehele koostame kõigi toetuste kohta
kokkuvõtlikud tutvustused ning põhjalikud
juhendid „Abiks taotlejale“. Samuti palume
kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse
reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile
peale üleminekutoetuste taotlejate ja
väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta
saab abi küsida PRIA loomatoetuste ja
pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või
pöörduda nõuandekeskuse konsulentide
poole, vt www.pikk.ee. e-PRIA teenuste
kasutamisel saab abi ka klienditeenindajatelt
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes,
kus on olemas kliendiarvutid.
Edukat taotlemist!

Raamatupidajate vastuvõtt
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes

Kodus hääletamine
Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik
taotlus valimispäeval kuni kella 14.00-ni. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise
taotlemise põhjus. Telefoni teel saab kodus hääletamise taotlusi esitada ainult
valimispäeval kell 9.00–14.00 elukohajärgsesse valimisjaoskonda helistades.

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

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu teade

Rõuge valla ettevõtjate koostöökohtumine
Rogosi mõisas

Rõuge Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 2-3/124 võeti vastu ja määrati
avalikule väljapanekule suunamiseks Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse
detailplaneering (Kurmik Projekt OÜ töö nr 2017-1493-23). Korraldust muudeti Rõuge
Vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 2-3/137 avaliku väljapanku tulemuste avaliku
arutelu kuupäeva osas.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Ruusmäe külas ja külgneb riigiteega nr 25161 (Kose –
Käbli) ning riigiteega nr 25152 (Luutsniku– Ruusmäe). Planeeritav ala jääb eelnimetatud
teede ristmikust edela suunas. Planeeringuala on 8931 m² suurune ja moodustub
Tammiku tee 23 katastriüksusest (18102:002:0025), mille maakasutuse sihtotstarve on
100% tootmismaa.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva tootmishoone laiendamiseks suurendada
krundi hoonestusala, määrata krundile ehitusõigus ning haljastuse ja heakorra
põhimõtted. Detailplaneeringuga muudetakse planeeringualal seni kehtivat
Haanja Vallavolikogu 20.10.2004 määrusega nr 20 kehtestatud Ruusmäe töökoja
detailplaneeringut.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei oma eeldatavasti olulist negatiivset
keskkonnamõju. Olulisim muudatus detailplaneeringu elluviimisel võrreldes praeguse
olukorraga oleks planeeringualal olemasoleva ehitise laiendamine.
Piirkonnas kehtib Haanja valla üldplaneering. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.–26. mail 2019 ja avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimub 29. mail 2019 kell 15.00 Haanja teenuskeskuse II
korruse saalis (Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald).
Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses
või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja
ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).

Rõuge vallavalitsus soovib edendada valla ettevõtjate vahelist koostööd ja ühistegevust.
Selleks kutsume valla ettevõtjaid Rõuge valla ettevõtete esimesele koostöökohtumisele
9. mail algusega kell 14.00 Rogosi mõisas.
Kohtumisel teeme ülevaate Rõuge valla ettevõtluse hetkeolukorrast, saame omavahel
tuttavaks ning arutame koostöövõimalusi, et tugevdada valla ettevõtjate võrgustikku
ning luua ühistegevusi.
Oma osalemisest palume teavitada hiljemalt 3. maiks lingi kaudu, mille leiate valla
kodulehelt aadressil https://rouge.kovtp.ee/valla-ettevotted.

Liitu valla ettevõtjate listiga, edasta
oma ettevõtte info valla kodulehele!
Vallavalitsus algatas info kogumise Rõuge vallas tegutsevate ettevõtete kohta.
Kõigile valla ettevõtete kontaktisikutele saadeti kiri pakkumisega liituda ettevõtjate
listiga ning edastada oma andmed valla kodulehel avaldamiseks. Kui teie ettevõte pole
kirja saanud (nt kontaktisik on muutunud, e-posti aadress ei kehti enam või puudub),
siis:
a) Kui soovite liituda Rõuge valla ettevõtjate listiga, siis andke sellest teada e-posti teel
aadressile ettevotlus@rauge.ee.
b) Kui Teie ettevõte on toimiv ja tegutsev, siis sisestage selle andmed lihtsasse vormi
aadressil http://bit.ly/Rouge_ettevotted hiljemalt 13. mail. Kogutud andmed kanname
valla kodulehele.
NB! Algselt esitatud andmeid saab hiljem igal ajal muuta ning listiga jooksvalt liituda,
kirjutades aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.
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TÖÖPAKKUMISED
Konkurss Mõniste rahvamaja juhataja ametikohale (asendus)

SA Haanjamaa Sport otsib oma meeskonda
juhatuse liiget

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mõniste rahvamaja juhataja töökohale
(tähtajaline, asendamise ajaks)
Juhataja töö eesmärgiks on kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine; kohaliku kultuurielu edendamine; kohalikele
elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku
koolituse korraldamine; kohaliku seltsielu edendamine; professionaalse kunsti
vahendamine; koostöö piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude
asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.
Sobival kandidaadil on:
• kõrgharidus (võib olla omandamisel);
• vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuritöö valdkonnas;
• head teadmised kultuuritööst;
• iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime, oskus efektiivselt planeerida
tööaega ja -protsessi;
• suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia;
• loomingulisus, aktiivsus, paindlikkus, positiivne ellusuhtumine;
• eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb:
• projektijuhtimise kogemus;
• Mõniste piirkonna ajaloo ja kultuuritraditsioonide tundmine.
Pakume:
• võimalusi eneseteostuseks;
• vaheldusrikast ja põnevat tööd;
• toetavat meeskonda;
• konkurentsivõimelist töötasu.
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 08.05.2019 Rõuge Vallavalitsusele
aadressil vald@rauge.ee.
Tööle asumise aeg: kokkuleppeliselt.
Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva (tel 514 8615).

Kui sul on teadmised ja kogemus ettevõtte juhtimisest, sind huvitavad põnevad
väljakutsed, rutiinivaba töö sportlikus keskkonnas ning sa soovid panustada Haanja
puhke- ja spordikeskuse väljaarendamisse, siis on see tööpakkumine mõeldud just
sulle!
Töö kirjeldus
SA Haanjamaa Sport juhatuse liige juhib ja arendab sihtasutuse poolt hallatavaid
spordirajatisi, leiab neile igapäevaselt aktiivse kasutuse ja tagab nende tulemusliku
töö.
Sobiv kandidaat on:
• aktiivne, algatusvõimeline, loova mõtlemisega;
• juhtimisalase kogemusega;
• hea organiseerija;
• avatud suhtleja, hea esineja, läbirääkija;
• tasakaalukas ja kohusetundlik;
• digitaalse asjaajamise oskusega;
• projektitaotluste koostamise ja projektide läbiviimise oskusega;
• B-kategooria juhiloa omanik koos võimalusega kasutada töösõitudeks oma
isiklikku sõiduautot.
Kasuks tuleb:
• kõrgharidus;
• võõrkeelte oskus (soovitatavalt vene, inglise);
• ettevõtte arenguvisiooni kujundamise ja selle elluviimise võime, sh head
finantsalased teadmised;
• teadmised spordivaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtetest;
• teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada
oma valdkonna üld- ja üksikakte;
• oskus rakendada tööks vajalikke Eesti Vabariigi õigusakte ja Rõuge valla määrusi
Omalt poolt pakume:
• võimalust saada osa kiirelt areneva ettevõtte eduloost ja anda sellesse oma panus;
• väljaõpet valdkonnaspetsiifilistes teadmistes;
• häid arenemisvõimalusi;
• sportimisvõimalusi;
• paindlikku tööaega;
• konkurentsivõimelist töötasu.
Lisaküsimuste korral palume pöörduda kontakttelefonil 522 7195 (Aigar Kalk).
Kandideerige läbi CV keskuse portaali või saatke oma CV koos palgasooviga
aadressile vald@rauge.ee hiljemalt 15. mail 2019 märgusõnaga „SA Haanjamaa
Sport juhatuse liikme CV“. Palume lisada oma vabas kirjalikus vormis nägemus
SA Haanjamaa Sport juhatuse liikme rollist Haanja puhke- ja spordikeskuse ning
Rõuge valla spordielu arendamisel.

Konkurss Varstu kooli direktori ametikohale
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Varstu kooli direktori ametikohale.
Direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkuse ning
kooli üldise arengu tagamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
• väga head teadmised haridusvaldkonnast ja lastega töötamise kogemus.
Kandidaadilt ootame:
• valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi pädevusmudelist;
• otsustusvõimelisust, vastutustunnet, korrektsust, täpsust;
• koostöövõimet ja avatud suhtlemist, analüüsi- ja planeerimisoskust;
• eesti keele valdamist vähemalt C1-tasemel;
• B-kategooria juhiloa olemasolu.
Pakume:
• võimalusi eneseteostuseks;
• vaheldusrikast tööd;
• koolitusi enesetäiendamiseks;
• toetavat meeskonda;
• konkurentsivõimelist töötasu.
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja nägemus oma
tööst Varstu kooli juhina ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
06.05.2019 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.
Tööle asumise aeg: kokkuleppeliselt.
Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva (tel 514 8615).
Varstu kooli info: www.varstu.edu.ee.

Rõuge Maarja kirik:

Kirikute teated

Ülestõusmisaja 3. pühapäeval, 5. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 4. pühapäeval, emadepäeval, 12. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 5. pühapäeval, 19. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 6. pühapäeval, 26. mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vestlusõhtu 30. mai kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust saab tasuda kantseleis T, N ja P kell 10.00 – 14.00 või
ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele SEB EE 501010402007421005 (selgitusse
märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse).
Mõniste-Ritsiku kirik:
Laupäeval, 4. mail kell 11.00 ülestõusmispüha liturgia. Lisainfo: varstukirik.planet.ee
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Teade veehinna muutusest OÜ Rõuge
Kommunaalteenuse hallatavates piirkondades

Ikka kõlagu laulud …

OÜ Rõuge Kommunaalteenus on vee-ettevõtjaks Rõuge vallas Mõniste, Varstu, Rõuge
ja Misso alevikus ning Saru, Krabi, Andruse, Pilpa, Krabi, Nursi ja Viitina külades.
Pärast põhjalikku hindade kalkuleerimist, arvestades investeeringuvajadusi, muutub
vee hind kõigis eelnimetatud piirkondade sühtseks.
Alates 01.06.2019. hakkab ühisvee tarbijatele kehtima vee hind 1.70 €/m³ ja reovee
kanaliseerimise eest 1.90 €/m³, hinnad on koos käibemaksuga.
Info: Indrek Ülper (kommunaal@rauge.ee, 514 5313)

Võrumaa Arenduskeskus pakub tasuta
nõustamist nii alustavale
kui ka tegutsevale ettevõtjale
Nõustamisele on oodatud kõik, kellel
on olemas idee, millega võiks tegelema
hakata, kuid samas ei ole kindlust,
kas sellele ideele on üldse turgu. Koos
konsultandiga saab läbi mõelda, kas
selle ideega tasub edasi minna või mitte.
Konsultant aitab alustavaid ettevõtjaid
nii ettevõtte asutamise toimingutes
kui sobivaima ettevõtlusvormi valiku
tegemisel (kas registreerida end FIE-ks või
asutada hoopis osaühing?).
Alustavale ettevõtjale on suunatud
starditoetus
ja
starditoetuse
abil
soovime toetada arengupotentsiaaliga,
alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu
laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja
eksportijate ridu.
Starditoetust on võimalik taotleda kuni
15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti
maksumusest on maksimaalselt 80%
ja omafinantseering vähemalt 20%.
Starditoetust on võimalik kasutada projekti
perioodi jooksul põhivara soetamiseks,
turundustegevusteks, rakendustarkvara

ostmiseks ja arendamiseks ning tööjõukulude finantseerimiseks.
Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus
saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv.
NB! Enne taotluse esitamist on kohustuslik
läbida eelnõustamine Maakondliku Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi juures.
Tegutsevale ettevõtjale pakume tasuta
nõustamist kuni 3 tunni ulatuses järgmistes küsimustes:
Info EAS-i meetmete ja programmide,
struktuurifondide, teiste organisatsioonide
poolt ettevõtjatele pakutavate finantseerimisvõimaluste (sh PRIA) kohta.
Ettevõtte arendusplaanide seostamine
ettevõtluse tugiprogrammidega
Taotlejate nõustamine toetustaotluste
(EAS, PRIA, KIK jt) ettevalmistamisel.
Pöördu julgesti meie ettevõtluskonsultantide poole:
Ivi Martens (53497303, ivi.martens@
vorumaa.ee), Aavo Hummal (53091180,
aavo.hummal@vorumaa.ee)

Veclaicene naisansambel (juhendaja Ilze Briedina). Foto: Misso rahvamaja

Misso kandis on ansamblilaul kõlanud
juba üle 65 aasta.
Pühapäeval, 14. aprillil toimus Misso
rahvamajas 22. Võrumaa vokaalansamblite
päev, märkimaks pikaajalist ansamblilaulu
traditsiooni Missos. Kontserdile tõid värvi

meie naabrid Lätimaalt Veclaicenest Ilze
Briedina juhendamisel. Mainitud naisansambel on Lätimaal aastaid saavutanud
esimesi kohti.
Laulupäevale tõi meeleolu ka Võru valla
Vannamuudu kapell.

Väimela ujula läheb mai keskel
suvepuhkusele
Teadmiseks kõigile, kes käivad Väimelas ujumas: viimased broneeritud ujumisajad
Rõuge valla inimestele on 9. mail (neljapäev) ja 14. mail (teisipäev), pärast seda läheb
ujula suvepuhkusele.
Ujula on suletud 16. maist kuni 9. septembrini, kuid Väimela Tervisekeskus on ka suvel
avatud esmaspäevast reedeni kell 9 –15, pakkudes lauatennise mängimise võimalust
ningaeroobikasaali, squashisaali, peresaunade, solaariumi, tervisekapsli, jõusaali ja
jalgpallistaadioni kasutamise võimalust.
Kõik kliendid on teretulnud!
Henn Antson, VäimelaTervisekeskuse juhataja (528 2526, ujula@voruvald.ee)

Reedesed turutunnid Haanjas ja Rõuges
Alates 3. maist hakkab Haanja rahvamaja juures reedeti kell 16 taas talu- ja turukaupa
saama! Kõik ostjad ja müüjad on oodatud parajaks ajaks rahvamaja juurde, et seal siis
kaupa teha.
Ka Ala-Rõuge parklas toimivad reedeti kella 15 paiku turutunnid. Iga kord on seal
olemas paar-kolm suuremat müüjat, kevade edenedes on oodata turu elavnemist ja
igaüks saab sellele oma kohalolekuga kaasa aidata!
Tegu on isetoimivate turgudega, kus on tarvis lihtsalt kohal olla ja osta või müüa.
Müügiplatse keegi välja ei mõõda ja osavõtutasu ei küsi, tule lihtsalt kohale – igal reedel
kell 15 Rõuges ja kell 16 Haanjas.
Soovime tulusat kauplemist!

Misso naisansambel Meelespea (juhendaja Edda-Karin Luht). Foto: Misso rahvamaja

Kontserdil esinesid mees-, nais- ja eakate
ansamblid. Kõigepealt nimetaks ineakate
ansamblid: Võru valla Vannamuudu
(juhendaja Helgi Noormets), Setomaa
vallast Meremäelt Meribel (juhendaja
Eleonora Aida); Misso Meelespea
(juhendaja Edda-Karin Luht) ja Vastseliina
rahvamaja Heldela (juhendaja EddaKarin Luht). Naisansamblitest laulsid
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusest
Helise (juhendaja Eda Hirson), Missost
ALEAA (juhendaja Ain Tarro) ja Lasva
naisansambel (juhendaja Eleonora Aida).
Vägev meeste laul kõlas Viitina meeste
esituses (juhendaja Ive Ruusamäe).

Sel aastal oli ansambleid tavalisest pisut
vähem. Kindlasti oli üheks põhjuseks
see, et on laulupeoaasta ning juhendajad
on väga hõivatud kooride proovidega ja
ettelaulmistega. Loodan, et järgmine aasta
tuleb parem.
Päeva lõpetasime traditsiooniliselt „Mu
latsõpõlvõ Võromaa“ lauluga, millele laulis
kaasa kogu saal.
Aitäh kõigile lauljatele ja juhendajatele,
tänu teile kestab ansamblilaul. Mõnusat
laulmist ja kauneid viise ning kohtumiseni
järgmisel, 2020. aastal!
Edda-Karin Luht,
ansamblite päeva korraldaja

Misso ansambel ALEAA (juhendaja Ain Tarro). Foto: Misso rahvamaja
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Leia endale sobivad talgud Rõuge vallas ja pane käed külge!
Kaasa võtta saag, reha või labidas
Info: Margus Truup (56491668, margus.truup@mail.ee)
KRABI KÜLA TALGUD
Algus kell 10.00
Talgute põhitööks on kahe kuuri ja ühe vana laudahoone lammutamine ja materjali
äravedu, võsa saagimine, langetatud võsa ja okste korjamine ja äravedu, koristustööd,
rahvamaja ümbruse riisumine
Kogunemine kell 9.45 Krabi kõrtsi juures ja kell 10 rahvamaja õuel
Talgulistele pakutakse head seltskonda ja talgutoitu, toimub lõkkeõhtu
Kaasa võtta saed, trimmerid, kirved, rehad, kindad
Info: Aive Adler (5288150, aiveadler@gmail.com)

Juba sel laupäeval, 4. mail toimub üle Eesti Teeme ära! talgupäev. Tööd tehakse ka mõnel
päeval enne ja pärast ametlikku talgupäeva.
Rõuge vallas ootavad töökäsi järgmised talgud (kirjas on need talgud, kus lehe
trükkimineku ajal talguportaali teemeara.ee andmetel veel vabu kohti oli):
3. mai, reede:
VARSTU ALEVIKU HEAKORRAPÄEV
Algus kell 11.00
Talgute põhitööks on aleviku koristamine prügist.
Kogunemine Varstu bussijaama juures
Kaasa võtta hea tuju, töökindad
Info: Martin Hütsi (529 5247)
MÕNISTE PARGI HEAKORRAPÄEV
Algus kell 14.00
Talgute põhitööks on laululava ümbruse, Karude kolmnurga ja ranna-ala koristamine,
okste korjamine, lehtede riisumine
Kogunemine laululava juures
Kaasa võtta hea tuju, töökindad, reha
Info: Martin Hütsi (529 5247)
4. mai, laupäev:
ROGOSI MÕISA TALGUD
Algus kell 10.00
Talgute põhitööks on mõisa pargi korrastamine (lehtede riisumine)
Kogunemine mõisa juures
Talgulistele pakutakse mõnusat seltskonda ja talgusuppi
Kaasa võtta kindad, reha ja hea tuju
Info: Sirje Pärnapuu (516 5728)
ROGOSI NOORTEKOJA TALGUD
Algus kell 10.00
Talgute põhitööks on noortekoja ümbruse korrastamine (prahi riisumine, lillekastide
valmistamine, pisikese õueraamatukogu meisterdamine)
Kogunemine noortekoja juures
Kaasa võtta kindad, reha ja hea tuju
Info: Kerli Pärnapuu (581 42071)
VANA-ROOSA KIRIKU HEAKORRATALGUD
Algus kell 10.00
Talgute põhitööks on heki kärpimine, pinnase tasandamine, lehtede riisumine
Kogunemine kiriku parklas
Talgulistele pakutakse talgusuppi

Loodusõppepäev Rõuges
Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) Varstu osakond korraldab looduskaitsekuu raames
12. mail loodusõppepäeva „Rõuge avastamata loodusväärtused“, et tutvustada
loodushuvilistele Rõuge ümbruse loodusväärtusi, piirkonna pärandkultuuri ja
looduskaitselisi objekte ning jalutada mööda Rõuge matkarada.
Matkaks koguneme kell 10.00 Rõuge Suurjärve parklas. Õppepäeva viivad läbi
botaanik-bioloog Anneli Palo, kohaliku pärandkultuuri uurija Marko Kukk ja ELKS
Varstu osakonna esimees Silver Sild.

SÄNNA KULTUURIMÕISA TALGUD
Algus kell 10.00
Talgute põhitööks on küttepuude riita ladumine, võsa saagimine, langenud puude
saagimine ja vedamine ning kooli ja lastehoiu akende küürimine
Kogunemine Sänna mõisa ees
Talgulistele pakutakse toredat võimalust veeta tegus päevake koos Kultuurimõisa
kogukonnaga. Loomulikult saab ka suppi ja teed
Kaasa võtta töökindad, võimalusel mootorsaag või võsalõikur, aknapesuvahendid
Info: Liina Prii (5622 7511, liina.jaska@gmail.com)
NURSI KÜLA HEAKORRATALGUD
Algus kell 11.00
Talgute põhitööks on prügi korjamine, Nursi jõe ääre ja külakeskuse ümbruse
korrastamine (riisumine jms)
Kogunemine Nursi külakeskuse juures
Talgulistele pakutakse pärast talguid väikest kõhutäidet
Kaasa võtta kindad, saed ja tööriistad
Info: Angelika Alström (5383 7589, nursikylaselts@gmail.com)
5. mai, pühapäev
KANGSTI UUE KÜLAPLATSI RAJAMISE TALGUD
Algus kell 10.00
Talgute põhitööks on võsa saagimine, okste korjamine, platsi tasandamine, kõlakoja
ettevalmistus
Kogunemine Kangsti külas Kõrtsi kinnistul
Talgulistele pakutakse kohvi, teed ja suupisteid
Kaasa võtta hea tuju, toredaid mõtteid, reha, labidas, saag. Kohapeal võimalus grillida!
Info: Anneli Vissel (521 6158, anneli.vissel@mail.ee), Rainer Vissel (514 3380, raini.
vissel@mail.ee)
7. mai, teisipäev
HAANJA PUHKE- JA SPORDIKESKUSE HEAKORRAPÄEV
Algus kell 15.00
Talgute põhitööks on veranda õlitamine, trepi käsipuu vahetamine ja õlitamine,
keskuse ümbruse korrastamine, võsa lõikamine
Kogunemine Haanja puhke- ja spordikeskuse juures
Kaasa võtta hea tuju, töökindad
Info: Jüri Kukk (5301 7901)
9. mai, neljapäev
ÖÖBIKUORU HEAKORRAPÄEV
Algus kell 15.00
Talgute põhitöökson Ööbikuoru keskuse ümbruse koristamine prügist, osaline
riisumine, okste korjamine, võsa lõikamine
Kogunemine Ööbikuoru külastuskeskuse juures
Kaasa võtta hea tuju, töökindad ja reha
Info: Olev Mõttus (505 3143)

Rõuge kunstikuur võtab vastu esemeid
suviseks müügiks

Kunstikuur valmistub uueks hooajaks, mis avatakse maikuu lõpus.
Kõik nikerdajad, meisterdajad ja muud näputöölised, aeg on oma talve jooksul tehtu üle
vaadata, ritta seada ning kuuri müüki tuua!
Pakkuda võib ka hoidiseid ja muud toidukraami, millel on olemas kõik vajalikud
tunnustused ja heakskiidud.
Asjade vastuvõtt toimub 12.–19. mail kell 11–18, infot saab Lyalt (5552 3366)

Matkale võta kaasa täidetud joogipudel, veekindlad mugavad jalatsid ning ilmastikule
vastav riietus. Jalgsimatka pikkus ligemale 4 km, eelregistreerimine ei ole vajalik. Rajal
teeme peatuse piknikuks. Matka lõpetamine kell 15.00 Ala-Rõuges.
Matka läbiviimist toetab Keskkonnaamet ja ELKS Varstu osakond. Olete oodatud
tutvuma Rõuge kauni looduse ja selle seni avastamata väärtustega.
Info: Silver Sild (510 2242, silver.sild.002@mail.ee)

Rõuge aleviku südames asuv Kunstikuur on juba aastaid külastajaid vaimustanud ning siia ikka
ja jälle tagasi toonud. Sel kevadel avatakse Kunstikuur pärast terve talve kestnud põhjalikku
remonti uues kuues. Foto: erakogu
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Rändnäitus „Raamatusuve
lemmikraamatud“ Krabi ja Varstu
raamatukogudes

2018. aasta suvel oli Võrumaa raamatukogude noortel lugejatel kuuendat korda
võimalus osaleda suvises lugemismängus Laste-Raamatu-Suvi. Kolme kuu jooksul said
osalejad koguda lugemispassi templeid läbiloetud raamatute eest. Lisaks tuli vastata
küsimustele loetu kohta, valida loetust lemmikraamat, kirjutada, miks see raamat kõige
enam meeldis, joonistada sama raamatupõhjal pilt ning mõelda välja küsimus kirjanik
Reeli Reinausile.
Lugemismängus osales üle saja lapse vanuses 6–15 aastat. Kaheksast Võru maakonna
raamatukogust laenati ja loeti tublisti üle tuhande lugemispassi raamatu. Finaali jõudis 73
lugejat, kes suutsid täita nõudliku lugemisprogrammi kõik tingimused ja said auhinnaks
kutse kohtumisele Reeli Reinausiga Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonda.
Sellel näitusel soovitavad lugejad raamatuid, mis neile Laste-Raamatu-Suvel 2018 kõige
enam muljet avaldasid.
Näitust saab vaadata Krabi raamatukogus 11. aprillist 10. maini ning Varstu raamatukogus 16. maist 14. juunini.
Evi Taal, Krabi raamatukogu juhataja

Paku noortele suveks tööd!
Rõuge Noorsootöö Keskus otsib tööandjaid, kes pakuks suvel tööd noortemalevas
viibivatele noortele.
Juba kolmandat suve korraldatakse Rõuge ja Rae valla ühist õpilasmalevat, mida
ametlikus võtmes võib ka nimetada töö- ja puhkelaagriks. Maleva sisu seisneb selles, et
rühm noori (umbes 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 (seltskonna- ja meeskonnamängud,
maleva traditsioonilised sündmused, ühiskondlikud/kogukondlikud ettevõtmised jne).
Selleks, et malevat korraldada, otsime võimalikke tööandjaid, kes on nõus suvel kaheks
nädalaks noori endale lisatööjõuks palkama. 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 arvate, et teil võib olla midagi sobivat või teate kedagi, kel on midagi pakkuda, siis
võtke meiega ühendust ja räägime võimalustest täpsemalt!
Info: Airi Parv (raugenoored@rauge.ee, 5347 4577)

19. aprillil peeti Võru Spordikeskuses maha medalimängud tänavuse hooaja Võrumaa Võrkpalli Rahvaliigas. 10 võistkonna konkurentsis õnnestus finaali murda
mõlematel Rõuge võistkondadel. Tiitlikaitsja Rõuge FocusProductions alistas haaravas
esikohaheitluses Rõuge MB Service´i skooriga 3:1.
Võidukas esikoha võistkonnas mängisid Kert Jõgeva, MairoLipmeister, Marek Jõgeva,
Lauri Pilv, Karl Kirch, Sven Saal, Kristo Perli, Priit Tiks, Erki Ilves, Ainar Raat ja Bobby
Pokker.

Nursi kooli 290. aastapäev ja kokkutulek

Sel aastal on vana armsa Nursi kooli 290. aastapäev. Tähistame seda
kokkutulekuga 27. juulil endise koolimaja, praeguse Nursi külakeskuse
juures.
Oodatud on kõik Nursi koolis õppinud õpilased ning siin aegade
jooksul töötanud õpetajad ja muud töötajad. Rohkem infot tuleb ürituse
lähenedes.
Kõigile asjaosalistele on loodud kinnine Facebooki grupp „Nursi kooli
kokkutulek“, kus liigub jooksev info, toimuvad arutelud ja mälestuste
jagamised. Kõik Nursi kooli südames kandvad inimesed on oodatud
liituma!
Lisainfo telefonidel 5190 9744 (Maimu) ja 5331 3107 (Sirje).
Kõik ettepanekud peo paremaks muutmiseks on teretulnud nii telefoni
teel kui Facebookis!

8. mail on Euroopa päev ja Võrus toimub
kevadlaat UMA MEKK
Kolmapäeval, 8. mail algusega kell 15.00
on kõik huvilised oodatud toredale
pereüritusele Võru Kekslinna pargis.
Euroopa Päeva ja UMA MEKK
kevadlaada näol on tegemist tõelise
kogu pere ühisüritusega, mis toimus
esmakordselt 2018. aastal. Sel aastal
tähistame Euroopa sünnipäeva ja Eesti
Euroopa Liitu kuulumise 15. aastapäeva
Võru maakonnas.
Tegevused algavad kell 15.00, mil avatakse
laat ning Euroopa telgis võtab päeva
juhtimise üle legendaarne ja armastatud
laulja Ivo Linna. Rahva rõõmuks
etendub ERR kavast tuntud mäng „Reis
ümber Eesti“, kus osaleja rolli võtavad
endale euroopa parlamendi valimiste
kandidaadid. Peale mängu on võimalik
nautida muusikalist etteastet Ivo Linna,
Antti Kammiste ja bändi Supernova
esituses.
Euroopa päeva lõpetavad rahvamuusikud
Kadri Laube ja Marju Varblane.

Loomulikult ei puudu sünnipäevpeolt ka
kringel, mida pakuvad kõigile huvilistele
Meiela noored.
Euroopa alal on kohal on Archimedes+,
Euroopa Parlamendi infobüroo esindajad,
Võrumaa Kutsehariduskeskus. Lastele
on planeeritud eraldi ala koos toredate
tegevustega. Peale etteasteid on võimalus
tutvuda ja küsimusi esitada parlamendi
saadikutele.
Koos Euroopa asutuste esindajatega on
linnarahvast kostitamas UMA MEKK
kaubamärki kandvad Vana Võrumaa
toidutootjad. UMA MEKK laadad on alati
olnud populaarsed ja rahva poolt oodatud
üritused.
Euroopa päeva ametlik koduleht on www.
euroopapaev.ee, UMA MEKK laada kohta
saab infot www.umamekk.ee.
Lisainfo: Aigi Young, Europe Direct
teabekeskuse Võru juhataja (aigi.young@
vorumaa.ee)
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Algas aeropildistamise hooaeg, Kagu-Eesti saab värsked kaardiandmed
Maa-amet alustas iga-aastase aeropildistamisega.
Mõõdistuslennud
katavad Eesti lõunapoolse osa. Ühe
ettevalmistustööna paigaldatakse mitmele
poole maastikule valged ruudukujulised
kilest märgised, mis sügisel kokku
korjatakse. Märgised on vajalikud
aerofotode edasisel töötlemisel.
Maa-amet alustas aprillikuus iga-aastaste
mõõdistuslendudega, et uuendada kaardi-

andmeid. Tänavu toimuvad ülelennud
Eesti lõunapoolsel alal, milleks on LihulaVändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi
lõunapiirini jääv ala koos Saaremaa,
Muhu, Ruhnu ja Kihnu saarega (skeemil).
Sellest idapoolne osa pildistatakse
kaardistamise eesmärgil enne puude
lehtimist ja läänepoolne juba lehes
puudega. Lisaks pildistatakse varakevadel
sobivate ilmastikutingimuste kestmisel

Skeem: 2019. aasta kevadel ja suvel pildistatakse Eesti lõunapoolne osa (märgitud rohelisega).
Lisaks pildistatakse ka suuremaid linnu ja asulaid (punasega).

18. mail toimub üle-eestiline muuseumiöö
„Öös on mustreid“

ka põhjapool asuvaid suuremaid linnu ja
asulaid.
Samuti jätkuvad maastiku märgistustööd
aladel, millest toimuvad ülelennud.
Märgisteks on 60 × 60 sentimeetri
suurused valged kileruudud, mis
paigaldatakse maastikule, ja on varustatud
sildiga „Aeropildistuse maamärk“ (pildil).
Valged ruudud on vajalikud aerofotode
hilisemal töötlemisel. Märgis jääb pildile
ja seda kasutatakse aerofotode plaaniliseks
ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.
Maa-amet palub mõistvat suhtumist
ja markeeringuid mitte puutuda ega
rikkuda. Markeeringud paigaldatakse
maastikul kohtadesse, kus need ei
tohiks maaomanike tegemisi häirida.
Maa-amet eemaldab märgised pärast
aeropildistamise hooaja lõppemist ehk
alates sügisest.
Eelmisel aastal pildistati Eesti põhjapoolne
osa. Ülelennu tulemusel saadakse 20–
25 cm piksli suurusega pildid. Tiheasustusalade ortofotod valmistatakse
parema kvaliteediga, kus piksli suurus on
10–16 sentimeetrit.
Aerofotodest saadakse maapealse järeltöötlemise tulemusel ortofotod, millele on
kõigil ligipääs Maa-ameti kaardirakenduse
abil. Sellel aeropildistamise hooajal
toodetud ortofotod jõuavad Maa-ameti
geoportaali alates sügisest.
Lisainfo: Karmen Kaukver, Maa-ameti

avalike suhete nõunik (Karmen.Kaukver@
maaamet.ee, 5694 5407)

Aeropildistamise maamärgid.

Muuseumiöö Rogosi mõisas

18. mail alustatakse muuseumiöö programmiga kell 18.00
18.00–19.00 saab koos giidiga jalutada Rogosi mõisas ja mõisapargis
19.00 mõisa laste näiteringi etendus „Kuidas vaeslaps õnne leidis ehk ahnus sauna ligi“
20.00 Vallo Raudsepa maalinäituse „Mõttemustrid“ avamine
21.00 kontsert kellatornis
Mõis on avatud kella 23.00-ni
Info: Sirje Pärnapuu (516 5728)

Muuseumiöö Mõniste Talurahvamuuseumis

Rõuge vallas on oma muuseumiöö tegemistest teada andnud kolm külastuskohta:
Rogosi mõis, RMK Pähni külastuskeskus ja Mõniste Talurahvamuuseum.

Muuseumiöö RMK Pähni külastuskeskuses

18. mail on Pähni külastuskeskus avatud kell 17–23
Muuseumiöö programmis on äratundmismäng „Metsamustrid“.
Samal ajal saab vaadata ka püsiekspositsiooni „Lood metsast“ (metsandus, pärandkultuur
ja metsaloodus) ning näitusi„Kagu-Eesti ristipuu“ ja „Liblikad“.
Info: Taavi Tatsi (taavi.tatsi@rmk.ee)

Kinoinfo

Suure Muna kohvik
Reedel, 3. mail kell 19.00 „Elu tähtede keskel“ (Inglismaa 2018)
Subtiitrid eesti ja vene keeles
Pikkus 1 h 52 min, pilet 4 eurot
Reedel, 10. mail kell 19.00 „Uju või upu“ (Prantsusmaa 2018)
Subtiitrid eesti ja vene keeles
Pikkus 2 h 2 min, pilet 4 eurot
Sänna Kultuurimõis
Neljapäeval, 2. mail kell 19.00 „Mehed“ (Eesti 2019)
Eesti keeles
Pikkus 1 h 37 min, pilet 5 ja 3.50 eurot
Kolmapäeval, 15. mail kell 19.00 „Johannes Pääsukese tõeline elu“ (Eesti 2019)
Eesti keeles
Pikkus 1 h 36 min, pilet 5 ja 3.50 eurot
Varstu Kultuurikeskus
Neljapäeval, 2. mail kell 19.00 „Kapten Morten lollide laeval“ (Eesti 2019)
Eestikeelne kogupere nukufilm
Pikkus 1 h 18 min, pilet 5 ja 3 eurot
Neljapäeval, 9. mail kell 19.00 „Ott Tänak: The Movie“ (Eesti 2019)
Mitmekeelne, subtiitritega
Pikkus 2 h 16 min, pilet 5 ja 3.50 eurot

Lapsekandmispühapäeva jalutuskäik Rõuges

Emadepäeval, 12. mail on kõik väikelastega pered oodatud tähistama Euroopa lapsekandmisnädalat ühise jalutuskäigu ja mõnusa koosviibimisega. Kogunemine kell 11 Eesti
ema juures, seejärel jalutame koos Pesapuu vaatetorni juurde. Rohkem infot: Facebooki
üritus „Lapsekandmispühapäev Rõuges“.

18. mail on Mõniste talurahvamuuseum avatud kell 10–21
Muuseumiöö programm kõneleb 150 aasta möödumisest esimesest üldlaulupeost 1869.
aastal.
Samal ajal saab külastada ka püsiekspositsiooni: talutekstiil, põllutööriistad,
sepatööriistad, 19. saj. taluhooned ja hoonesisustus, 20.saj.taluhooned ja hoonesisustus.
1930. aastate kauplus ja kaupluse sisustus. Saame omavahel tuttavaks ning arutleme
ühiselt, kuidas tagada külade aktiivne tegutsemine. Räägime, millega keegi tegeleb
(traditsioonid, üritused) ning edasistest plaanidest. Millised on koostegutsemise
võimalused, ootused, mis hoiab sära silmis ning kuidas seda säilitada.
Muuseumi kodulehe aadress: http://www.monistemuuseum.ee/, kontakt: 789 0622, 525
7027, 526 4778
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21. Rõuge rattamaraton toimub juba paari nädala pärast!
Laupäeval, 18. mail antakse start Bosch Eesti maastikurattasarja Rõuge rattamaratoni erinevatele distantsidele. Seitsmest etapist
koosnev rattamaratonide sari pakub võimalust võistelda erinevatel maastikel üle Eesti. Põhisõit on igal pool umbes 50 km ja
lühem distants ligikaudu 20 km pikkune.
Stardiajad:
12.00 Põhisõit 45 km
13.20 Noorte- ja matkasõit 16 km
Lastesõitude stardid:
12.10 Lastesõit – sündinud 2013 ja hiljem 0,6 km
12.20 Lastesõit – M8/N8 1,2 km
12.30 Lastesõit – M10/N10 1,8 km
Võistluskeskus on Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuse juures.
Info: Ivar Tupp (511 4179, info@haanjamatkad.ee), http://rattamaratonid.ee/

Taimetrükilaager Sänna kultuurimõisas
Maikuu kolmandal nädalavahetusel oodatakse kõiki looduse- ja tekstiilisõpru Sänna
Kultuurimõisasse, et veeta mõnus ja loominguline nädalavahetus taimedega trükkides.
Taimetrükk ehk eco-print on kangatrüki tehnika, mis annab meile võimaluse tekstiile
kujundada, kasutamata sünteetilisi värve.
Kahe päeva jooksul õpime, kuidas valmistada kangaid ette peitsimiseks ja trükkimiseks.
Kogume ümbruskonnast taimi, trükime erinevaid näidiseid ning naudime ühist aega
inspireerivas Lõuna-Eesti mõisas. Tutvume peitsainete ja nende kasutusvõimalustega.
Eksperimenteerime rohkelt erinevate taimedega ning leiame nende hulgast oma
isiklikud lemmikud.
Toimumisaeg: 18.–19. mai 2019
Taimetrüki nädalavahetuse juhendaja on Janika Solmann, tema tööde ja tegemistega
saab lähemalt tutvuda Facebookis, Instagrammis ja veebilehel https://naturalsolmann.
com
Osalustasu pärast 19. aprilli registreerudes 145 eurot.
* Kui te ei saa kohe tervet summat maksta, siis osalemissoovi kinnitamiseks palume
anda enda soovist teada e-posti aadressil naturalsolmann@gmail.com. Seejärel tasuda
registreerimistasu 50 eurot a/k EE637700771002624917 (LHV) Natural Ella OÜ.
Ülejäänud osa saab tasuda enne koolituse algust ülekandega või kohapeal sularahas.
Info ja registreerimine: http://naturalsolmann.com/tootoad-1/taimetruki-laager või
e-posti teel: naturalsolmann@gmail.com

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 10. maiks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

