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Toimus Rõuge valla ettevõtjate esimene koostöökohtumine

9. mail leidis aset Rõuge valla ettevõtjate
esimene koostöökohtumine, millest võttis
osa ligi 40 ettevõtjat. Kutseid saadeti välja
küll tunduvalt rohkem, kuid eks töö tahab
tegemist ja kasum teenimist.
Ettevõtjatele lausus tervitussõnad Rõuge
vallavolikogu esimees Aigar Kalk. Vallavalitsuse arendusosakonna juhataja Aira
Udras edastas statistikat Rõuge valla
ettevõtetest ning tegi ülevaate ettevõtjatele
vajalike kontaktide kohta. Kohal olid ka
Kristi Toom Töötukassast ja Võrumaa
Arenguagentuuri ettevõtlusnõustaja Ivi
Martens.
Tutvumisringis selgusid kohaletulnute tegevusalad: põllumajandus, ehitus, toitlustus,
majutus, käsitöö, äriplaanide kirjutamine,
raamatupidamine, tervis … esindajaid oli

väga erinevatest valdkondadest.
Arutelul toodi välja tööjõuprobleem, otsiti
erinevaid turustamise võimalusi, tehti
ettepanekuid ettevõtluse arendamiseks,
pakuti välja lahendusi omavahelise
koostöö tihendamiseks ning märgiti ära
ka tunnustamise vajadus. Leiti, et edaspidi
võiks kokku saada vähemalt kaks korda
aastas, varakevadel ja hilissügisel.
On suur rõõm, et koostöökohtumine nii
soojalt vastu võeti ning seda soovitakse veel
teha. Täname kõiki ettevõtjaid, kes leidsid
aega osalemiseks ja kaasamõtlemiseks ning
ootame kõiki järgmisele kohtumisele juba
hilissügisel!
Anneli Piigli,
Rõuge valla ettevõtlus- ja
projektispetsialist

Markus – meie särav täheke tatamil

Sel kevadel kümneaastaseks saanud Markus
Soe, Rõuge valla aasta täheke 2018, on
judoga tegelenud juba nii kaua, et oma
esimesi trenne ta õieti ei mäletagi. Nii võib
juhtuda, kui sündida peresse, kus juba kolm
venda enne sind on sama alaga tegelenud
ning ka nooremad õde-venda oma õhtuid
judomatil veedavad. Markuse ema Jane
mäletab aga üsna täpselt, et poiss oli esimest
korda trenni minnes viieaastane ja sai
mõne aja pärast kuueseks. Äratundmine,
et judo koos selle taga peituva filosoofiaga
on tema lastele sobiv spordiala, jõudis Jane

teadvusesse juba siis, kui ta oma esimeste
poegadega judot tutvustavas trennis kaasas
käis. Ema vaist ei vedanud alt ning nüüd
ongi läinud nii, et pere kõik kuus last on
judopisikuga nakatatud.
Et selle tegusa perega üldse jutule saada,
tuleb võtta pea terve õhtu ja see nende
tempos kaasa teha. On esmaspäeva õhtu ja
me kohtume Varstu koolimajas, kus pere
noorimad parajasti oma nädala esimest
trenni lõpetavad ja Markus end suuremate
trenniks valmis paneb. Kui soojendus
tehtud, võtab poiss trenni vahele pisut aega

ja tuleb ajab natuke juttu ka.
Kui Markuselt küsida, miks ta judoga
üldse tegeleb, siis ei oska ta sellele esialgu
vastatagi. Pisut järele mõeldes tuleb meelde,
et talle lihtsalt meeldib. Ja et treener Ants
(Tiido) on väga lahe, sest ta oskab tagurpidi
saltot. Ja et suuremad vennad on sama alaga
tegeledes talle eeskujuks. Trennis käimine on
tore, kuigi mõnikord juhtub, et tahaks selle
asemel midagi muud teha. Näiteks meeldib
Markusele oma sõbraga korvpalli mängida
ja otse loomulikult ei jäta ka jalgpall ühtegi
poisslast külmaks.
Võistlustel meeldib Markusele rohkem kui
trennis, sest seal saab teiste omasugustega
jõudu katsuda. Ja muidugi võita! Aeg-ajalt
tuleb ka pjedestaalilt välja jäämisega leppida,
see oskus vajab veel harjutamist. Medalite ja
muude auhindade üle peab arvestust ema
Jane, kellelt saan teada, et Markusel on nelja
aasta jooksul erinevatelt võistlustelt koju
toodud kokku 26 esikohta (neist kolm sel
aastal), 10 teist kohta ja 19 kolmandat kohta.
Võistlustel on ta käinud üle Eesti Tartust
Saaremaani, aga ka piiri taga – Lätimaal
Riias.
Väljaspool spordisaali on Markus poiss
nagu iga teine: lemmiktund on vahetund,
lemmiktoit on hamburger ja lemmikloom
on oma kiisu Popi. Kui koolis või kodus
on tarvis kellegagi arveid õiendada, siis
judotrennist saadud oskusi ei kuritarvitata,
aga batuudi peal on õe ja vendadega päris
tore rüseleda.
Markuse pere sai paljudele tuttavaks umbes
aasta tagasi, kui tema ema pärjati Võru
maakonna aasta emaks. Peres on ema Jane

Tänavu möödub 50 aastat esimesest lauluja tantsupeo tule tulemisest. Eesti Laulu- ja
Tantsupeo Sihtasutuse poolt koordineeritud
tule tulemine on emotsionaalne ja pidulik

kultuurisündmus. Tartus, laulupidude hällis
loidetud laulupeo tuli liigub läbi kogu Eesti
jagades rahvaga laulupeo traditsioone ja
meeleolu ning lõpetab oma tee Tallinnas.
Selle aasta juubelilaulupeo tuletee on tavalisest pikem. 1. juunil ERM-i pargis
süüdatud tuli jõuab pea kõikidesse Eesti
punktidesse olles seal kohalike inimeste ja
omavalitsuste kanda-kaitsta ning lõpetab
oma teekonna 4. juulil Tallinnas, kus algab
XX tantsupeo esimene etendus.
Rõuge valda saabub laulu- ja tantsupeo
tuli 16. juuni hommikul kell 10.00 Valga
vallast, Harglast. Anname ta üle Võru
vallale juba kell 13.30 samal päeval UueSaaluses valla piiril.
3,5-tunnisel teekonnal liigub tuli otsejoones
läbi Rõuge valla, tuli on pidevas liikumises ja
seda saadab kultuuriprogramm valla kuues
erinevas punktis.
Ootame kõiki vallaelanikke laulupeo tuld
tervitama ning kultuuriprogrammi nautima.
Üles astuvad Rõuge valla lauljad, tantsijad,
muusikud ning ka sportlased.

10.00–10.25 tule vastuvõtutseremoonia
Valga-Võru maanteel, valla piiril Saru
kandis
10.30–10.50 kultuuriprogramm Mõniste
pargis
11.00–11.15 kultuuriprogramm Kangstis
endise külakiige piirkonnas
11.30–12.10 kultuuriprogramm Rõuges,
liikudes Eesti ema juurest Rõuge koolini
12.35–12.55 kultuuriprogramm Haanjas,
liikudes Haanja puhke- ja spordikeskuse
juurest Haanja noortemajani
13.05–13.25 kultuuriprogramm UueSaaluse keskuses
13.30 Uue-Saaluses valla piiril tule edasi
andmine Võru vallale
Jagame kohapeal laulupeo tuld, mida võib
soovi korral oma laternaga koju viia, et
laulupeo hõng jõuaks kõikidesse Rõuge
valla küladesse ja taludesse.
16. juuni tuletee kulmineerub VõruKubija vabaõhulaval Võrumaa laulu- ja
tantsupeoga.
Käesolevat aastat võib uhkusega nimetada

Võistlustel käies leiab ka uusi tutvusi ja isegi sõpru. Timur on Markuse sõber Riiast, kellega on
nii võisteldud kui sõbrustatud juba päris pikalt. Kuni endal veel võõrad keeled suus pole, tuleb
suhtlemisel kasutada vanemate abi. Foto: erakogu

ja isa Toomas ning viis poega ja üks tütar.
Markus arvab, et nende pere ongi kõige
lahedam selle poolest, et see on nii suur ja
iseäranis selle poolest, et tal on nii palju
vendi.
Palun Markusel oma pereliikmeid iseloomustada ja saan teada, et vanim vend
Rauno (28) teab väga palju arvutitest ja
telefonidest ning et ta ehitab endale maja.
Ragnar (24) on kõige tugevam, Robini
(17) hobiks on peale judo ka rallisõit ja ta
ehitab endale ralliautot. Õde Loona-Marie
(8) tegeleb lisaks judole ka tantsuga, ta on
pere ainus tüdruk ja talle meeldib telefonis
olla. Pesamuna Marten (6) aga armastab
üle kõige mängida. Ema hoolitseb kõigi eest
ja isa, kes nädala sees töötab Tallinnas, on
rallihuviline ehitaja. Kogu pere saab kokku
harvemini kui see kõigile meeldiks, aga
jõulude ajal ollakse kindlasti koos vanaema
juures ja ka sünnipäevadel püütakse ikka
kokku saada.
Kell hakkab pool kaheksa saama, kui
Jane, Loona-Marie, Markus ja Marten
pärast trenni Pähnile oma Haldja talu
nime kandvasse koju jõuavad. Pikka juttu
enam pole, igaüks vajab ka pisut omaette
olemise aega. Enne tuppa suundumist tuleb
siiski batuudil veel paari tagurpidi saltot
demonstreerida ning koera ja jäneseid
nunnutada.
Soovime Markusele ka edaspidiseks palju
edu tatamil! Muide, tema ja teiste meie valla
judonoorte tegemistele saab kaasa elada
Facebooki lehel „Võru Judoclub Rei“.

laulu- ja tantsupeo aastaks. Sel aastal
möödub 150 aastat meie esimesest
laulupeost ja 85 aastat esimesest tantsupeost.
Laulupidude traditsioonile pani aluse Eesti
esimene ülemaaline laulupidu, mis toimus
Tartus 1869. aastal, hiljem võttis korralduse
üle Tallinn.
Laulupidudel oli väga tähtis roll Eesti
rahvuslikus ärkamises ja eneseteadvustunde
säilitamises võõrvõimude ajal. Laulu- ja
tantsupeod on jätkuvalt eesti rahva suurimaks
peoks, nad tugevdavad meie rahvuslikku
identiteeti ja ühtekuuluvustunnet ning
panevad meid hingama samas rütmis.
Kohtumiseni tule teekonnal 16. juunil
Rõuge vallas!
Meie taidluskollektiividele saab kaasa elada
ka Võrumaa laulu- ja tantsupeol 16. juunil,
XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“,
mis toimub 4.–7. juulil Tallinnas ja sellele
eelneval rongkäigul 6. juulil.

Laulu- ja tantsupeo tule tulemine Rõuge valda

Viivika Nagel
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Raamatupidajate vastuvõtuajad
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks on valla raamatupidajad lähinädalatel nii
Mõniste kui Varstu teenuskeskustes kohal järgmistel aegadel:
12. juunil kell 8–17 Varstus ja Mõnistes
19. juunil kell 8–17 Varstus ja Mõnistes
Täpsem info finantsosakonna telefonil 785 9352.

Varstu noorsportlane aitas
Lõuna-Eesti tiimi rahvusvahelisel
võistlusel hõbemedalile

Eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringid Rõuge
vallas 2019. aasta kevadel
MISSO
25.05.2019
HAANJA
01.06.2019

VARSTU
02.06.2019

MÕNISTE
08.06.2019

RÕUGE
15.06.2019

10.00–11.00 Kärinä külas Nopri talu parklas
11.15–12.15 Misso alevikus teenuskeskuse parklas (Tsiistre tee 3)
12.30–13.00 Rammuka bussipeatuses
10.00–10.30 Haanja teenuskeskuse juures parkimisplatsil
10.45–11.15 Plaani külas parkimisplatsil
11.40–12.10 Luutsniku bussipeatuse juures
12.25–12.55 Ruusmäe kaupluse juures parkimisplatsil
13.15–13.45 Trolla külas Uue-Saaluse teeristil
14.00–14.30 Uue-Saaluse bussipeatuse juures
10.00–10.20 Kangsti külas korruselamu juures
10.30–10.50 Kõrgepalu külas lauda juures
11.00–11.20 Vana-Roosa kaupluse platsil
11.30–11.50 Matsi külasMatsi ristteel
12.00–12.20 Pähni külas bussijaama juures
12.30–12.50 Krabi külas koolimaja juures
13.00–13.20 Lüütsepa külas külamaja juures
13.30–13.50 Varstu alevikus Tehnika ja Jõe tänava ristmiku juures
10.00–10.30 Karisöödi bussipeatuses
10.45–11.15 Kuutsi rahvamaja parklas
11.30–11.45 Saru lauatehase juures
12.00–12.30 Saru endise kaupluse parklas
12.45–13.15 Singa-Sakurgi teeristi juures
13.30–14.00 Mõniste päästekomando parklas
14.15–14.45 Vastse-Roosas Metsavenna talu parklas
10.00–10.20 Nursi kaupluse parklas
10.30–10.50 Sänna mõisa juures
11.05–11.25 Saki bussipeatuses
11.35–11.55 Saarlase bussipeatuses
12.05–12.25 Viitina bussipeatuses
12.35–12.55 Haki tee bussipeatuses
13.10–13.30 Kokemäe kiigeplatsi juures
14.10–14.30 Püssa küla teeristis
14.45–15.05 Lauri bussipeatuses
15.15–15.35 Tilgu külla mineva teeristi juures

Ohtlikeks jäätmeteks loetakse saastunud pakendid, õlifiltrid,
laborikemikaalid, lahustid, pestitsiidid, luminestsentslambid,
elavhõbe, värvid, liimid, vaigud, sortimata ravimid.
Eterniidi kogumiseks tuleb eraldi konteineriga auto.
Rohkem infot: Jaanus Tanilsoo (785 9322, keskkond@rauge.ee)

Kirikute teated

Rõuge Maarja kirik:
Ülestõusmisaja 6. pühapäev, 26. mai kell 11.00 – armulauaga jumalateenistus
Ülestõusmisaja 7. pühapäev, 2. juuni kell 11.00 – armulauaga jumalateenistus
Nelipüha. Leeripüha, 9. juuni kell 11.00 – armulauaga jumalateenistus
Kolmainupüha, 16. juuni kell 11.00 – armulauaga jumalateenistus
Vestlusõhtu 30. mail kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda kantseleis T, N ja P kell 10.00–14.00
või ülekandega Rõuge koguduse arvelduskontole EE 501010402007421005 (SEB).
Selgitusse märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse.
Mõniste-Ritsiku kirik:
2. juunil kell 11.00 – liturgiline jumalateenistus. Lisainfo: varstukirik.planet.ee

Varstu kooli õpilane Hendrik Jaak
Pertel saavutas mai alguses toimunud
rahvusvahelisel korvpalliturniiril Tartu
Cup oma vanuseklassis (12-aastased ja
nooremad) Lõuna-Eesti meeskonnas hõbemedali.
Alagrupimängudes alistati nii Soome
väärika ajalooga Tapiolan Honka Basket
kui vähemalt sama väärikas Tartu Ülikooli
korvpallikool. Alla tuli vanduda vaid
võimsale Kaunase Tornaadole. Nelja

parema võitkonna play-off ’is alistati
aga paljude korvpallist arusaavate
(allakirjutanu ei võlts-vagatse ja loeb
ka ennast nende hulka) üllatuseks Eesti
meistrivõistluste hõbeda-võistkond Rakvere Tarvas!
Ennast oli juba ületatud ja võistkonna
peasponsor Raidor ei varjanud oma
rahulolu. Finaalis oli taas vastas ei keegi
muu kui Kaunas. Ka seekord jäi Leedu
hiid meile veel alistamatuks. Tunda
andis vastaste eelis nii pikkuses, mängu
ülesehituses kui korvpalliaabitsa paremas
tundmises.
Võistkonna teistest liikmetest aastakaks noorem Hendrik kuulus kõikides
mängudes Lõuna-Eesti võistkonna algkoosseisu ja vaatamata pea iga vastasmängija eelisele pikkuses ja kaalus
andis endast parima, võideldes endast
suuremate poiste vastu nagu noor lõvi,
võrdne võrdsete seas. Tõestades ühtlasi
et ka väikestest küladest võib kohaliku
kooli ja kogukonna mõistva suhtumise
toel sirguda mängumehi! Ja uskuge, see on
alles algus ...
Alex Lepajõe

KredEx-i kodutoetus lasterikastele peredele

Veel kuni 10. juunini on avatud KredEx-i
taotlusvoor
lasterikastele
peredele
kodutoetuse taotlemiseks.
Toetus on suunatud madala sissetulekuga
peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last
ja kes moodustavad ühise leibkonna.
Toetussumma on kuni 8000 eurot,
varasemalt ühe korra toetust saanud
võivad taotleda kuni 5000 eurot.
Toetust saab taotleda:
1. eluaseme soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluase või
olemasolev eluase on halvas seisukorras
või ruumiliselt ebapiisav;
2. ehitamisega seotud tegevusteks, kui
olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele
elamistingimustele, sealjuures puudub
näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või
pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav,
küttekolded on amortiseerunud vms.
Olulisemad tingimused:
1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu
ei või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka
arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana
teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata
riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018.
aastal makstud kodutoetust. Tulude
tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide
täisealiste leibkonnaliikmete 2018. aasta
maksuandmete tõendid (https://www.
emta.ee/et/maksuandmete-toend).
2. Kõik leibkonna liikmed peavad olema

registreeritud toetusealusele elamispinnale.
Eluaseme püstitamise, elamiskõlbmatu
eluaseme renoveerimise või eluaseme
soetamise korral peavad kõik leibkonna
liikmed olema registreeritud ühele
aadressile, kus reaalselt elatakse.
3.Taotleja või tema kuni 15-aastane
laps/lapsed peab olema toetusealuse
elamispinna omanik või kaasomanik
(ehitamisega seotud tegevused).
4. Taotleja omandis ei või olla rohkem kui
üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.
5.Teistkordset toetust saavad taotleda
pered, kellel on eelmine toetus kasutatud,
projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise aruanne.
6. Peres kasvav raske või sügava puudega
laps annab taotlusele lisapunkte ning
puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel
arstliku ekspertiisi otsus puude määramise
kohta.
7. Kui leibkonnas on kaks vanemat, peavad
mõlemad vanemad vastama taotlejale
esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse
koos.
Taotlust saab esitada KredExi e-teenuste
keskkonnast või e-posti teel aadressil
toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse
allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab
esitada ka paberil, posti teel aadressil
Hobujaama 4, Tallinn, SA KredEx, 10151,
Kodutoetus.
Info taotlemise tingimuste ja taotluste
esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.

Kuulajad tunnistasid kõige paremaks jaigiliku
jutu esitajaks Märt Viidu

9. mail Sänna kultuurimõisas peetud
teise Juhan Jaigi nimelise jutupäeva kõige
paremaks vestjaks valisid kuulajad Haanja
kooli õpilase Märt Viidu, kes esitas oma isa
Tõnis Viidu kirjutatud jaigiliku jutu elust
endast.
Teise koha jao hääli sai Osula Põhikooli
5. klassi õpilane Elo Rahman Ilvese Aapo
jutu eest „Uno Kolk ja sann“. Kolmandana
sulatas publiku südame Hargla Kooli 5.
klassi õpilane Birgit Hermlin oma vanaema
mälestustest kokku pandud looga. Birgitit
juhendas õpetaja Urve Sulev.
Ühepalju hääli ehk neljanda koha said Mireli
Koddala Orava Koolist, Karoliine Rebane
Kääpa Põhikoolist ja Liisbet Rõõmusoks
Haanja Koolist.
Kahe kõige parema kõneleja juhendajatele
Kersti Leidile ja Jan Rahmanile pani MTÜ
Müüdud Naer välja kaks kutset kahele
augustis Roosikus Lepistu koolimajas
toimuvatele Jaigi-etendustele, mille esimese

vaatuse pealkiri on „Mis Sa tont vahid!“ ja
teisel „Jutuvestja lahkumine“.
Jutupäeval pani oma vestmisoskuse proovile
16 õpilast seitsmest Vana-Võromaa ja ühest
Tartu koolist. Peedu Kooli õpilased mängisid
külakostiks seto rahvalaulu „Tsirililli
tsirgukõnõ“ õpetaja Helju Sarapuu eestvõttel.
Lapsed aitas jutukõnelemislainele MTÜ
Kaarnakivi Seltsi eestvõtja Henri Otsing,
kes kutsus Jaigi maailma kogema ühe tema
koolitee kaudu Roosikust Luhametsa.
Jutuvestmispäeva mõte oli meenutada Sänna
mõisas sündinud Võrumaa kirjanikku Juhan
Jaiki (1899–1948), kelle ilmatulekust sai
tänavu jaanuaris 120 aastat.
Päeva korraldasid Võru Instituut ja
MTÜ Sänna Mõisakeskus, toetas Sänna
Kultuurimõis ja MTÜ Kaarnakivi Selts.
Ettevõtmist rahastasid Eesti Kultuurkapital
(Võru ja Põlva ekspertgrupp) ja Rõuge vald.
Tiia Allas, Võru Instituut
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Kevad on tulnud …

Misso rahvamaja line-tantsijad ja nende
juhendaja Maire Udras. Foto: Edda-Karin Luht

Pikemad on päevad ja päikegi käib kõrgelt,
pikk talv on selja taga. Mis on Misso kandi
kultuurielus sel hooajal toimunud?
Kaunist ja võrratut laulu pakkus meile
Võru Gümnaasiumi segakoor Silja Otsari
juhendamisel. Eesti Mandoliinide orkester
ja Viitina mehed koos Ive Ruusamäega
tõid oma lauludega värvi meie argipäeva.

Lummav oli Marek Sadama laulude õhtu
„Süüta laternad ehk laulud Missole“. Põlva
Muusikakooli noortekapell esines võrratu
kontserdiga. Lasva meeskoor pakkus Jane
Reiljani taktikepi all võimsat meestelaulu
ja sekka naljalugusid. Pidasime eakate
jõulupäeva ja aastalõpupidu.
Oleme aastaid Eesti Vabariigi ja Läti
Vabariigi
sünnipäeva
kontsertidega
tähistanud. Meie rahvamajas toimus ka 22.
Võrumaa vokaalansamblite päeva kontsert.
Külateatrid on pakkunud teatrielamusi:
Vastse-Kuuste
kultuurimaja
näitering
Põlvamaalt etendusega „Lutsu lood“, mida
mängiti väga ajastutruult, samuti Tsooru
külateater V. Osila etendusega „Poolikud
patud“.
Mälumänguhuvilised olid juba 16. hooaega
mängimas, sel korral osales kuus võistkonda:
7 havi, KSM, KT, Faasid, Univox, AndriPeedo ja Miki. Aitäh teile, et iga kuu
omavahel mõõtu võtma tulite!

Aprillikuu
viimasel
nädalavahetusel
sai peetud Kevadpidu, kus esinesid
kõik
rahvamaja
taidluskollektiivid:
rahvatantsurühm Häitsmed, lauluansambel
ja tantsurühm Meelespea ning line-tantsijad.
Mis on tulemas?
1. juunil toimub Misso vabaõhulaval Rõuge
valla laulu- ja tantsupidu „Piiri veeren“,
kus osalevad tantsijad, lauljad, pillimehed
Varstu, Mõniste, Rõuge, Haanja ja Misso
kandist.
Meie inimesed osalevad ka suvistel
sündmustel: Võrumaa laulu- ja tantsupeol
16. juunil, Tuleteekonnal. Mai lõpus tantsib
meie eakate tantsurühm Meelespea Võrumaa
memme-taadi peol Osula Harjumäel ja
Tõrvas Lõuna-Eesti memme-taadi peol.
Suur tänu teile, ringides osalejad! Suur tänu
teile, meie juhendajad Maire Udras, Monika
Jõemägi, Tiiu Kolk, Tiia Kukk! Aitäh sulle,
publik, kes sa tuled vaatama ja kuulama!
Ees on suvi ning palju huvitavat tulekul.
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Külastage ja nautige neid nii oma maakonnas
kui üle Eesti.
Soovin kõigile meeldejäävat ja elamusterohket suve!
Edda-Karin Luht,
Misso rahvamaja juhataja

Misso rahvamaja mälumängul osales sel hooajal
püsivalt kuus võistkonda. Foto: Edda-Karin Luht

Eesti keele aasta külalised Kristiina Ehin ja Silver Sepp Rõuges

Päikeselisel laupäeval, 27. aprillil, kogunes
Rõuge, Viitina ja Nursi raamatukogude
kutsel Rõuge rahvamajja rõõmsameelne
nooruslik kuulajaskond, et osa saada
Kristiina Ehini ja Silver Sepa esinemisest.
Eesti keele aastale pühendatud ürituse
avasõnadena õpetasid Ülle Siska, Aive
Leppik ja Sirje Saarniit Juhan Jaigi „Aabitsa
õppimist“. Meeleolukas tekst on avaldatud
ajakirjas „Päike“ 1938. aasta oktoobri/
novembri numbris. Kristiina Ehini sõnade
järgi oli neil Rõuges kõige lasterikkaim
publik, seega sobis algus eriti hästi.
Kristiina Ehin luges luuletusi oma 2018.
aastal ilmunud luulekogust „Aga armastusel
on metsalinnu süda“, mis allakirjutanu
meelest jäi ülekohtuselt ilma Eesti

Kultuurkapitali aastapreemiast. Silver Sepp
kasutas oma laulude saatmiseks naelapilli,
kohvitopsi, suusapilli jms, mis köitis ka
kõige nooremaid pealtvaatajaid. Igat
luuletust ja laulu esitajad kommenteerisid,
millal ja miks lugu on sündinud. Kristiina
tutvustas oma järgmisi esinemisi, sealhulgas
ka ansambli „Naised köögis“ tuuri, mis algas
seekord Antslast.
Keskpäevakontserdi lõpetas Silver Sepp
Oliver Parresti sõnadele loodud lauluga
„Päikese tervitamise lugu“, mida publik – ka
nooremad – rõõmsalt kaasa laulis.
Aitäh korraldajatele, eesti keele aasta sai
Rõuge kandi rahvale säravalt ja meeldejäävalt
teadvustatud!
Inga Kuljus

Konkurss-festival ANNETEKODA 2019
ootab oma andeid esitlema

MTÜ Eesti Kultuuri Koda kutsub kõiki Eestimaa elanikke sõltumata vanusest esitlema oma
andeid ükskõik millisel erialal.
Eelvoor 10. augustil Rõuge rahvamajas. Osalemiseks saatke hiljemalt 20. juuniks aadressile
rahvamaja@rauge.ee 2-minutiline video oma andest, pidades silmas selle esitamist laval.
Lubatud on ka nutitelefoniga filmitud videod.
Eelvoorud toimuvad suve jooksul erinevates kultuuriasutustes üle kogu Eesti, lõppesitlusfinaal parimatele toimub septembrikuus Tallinnas.
Annetekoja patroon on Eestimaa supertäht Anne Veski.
Lisainfo: www.kultuurikoda.eu. Annetekoda korraldavad Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute
fond PLMF. Toetajate seas on TV3, Selver, Art Decor ja paljud teised.
AVASTA ENDAS ANNE JA JAGA SEDA TEISTEGA!

FUFF-il saab ise multikaid ja muusikat teha
Juuli algul saab Sänna Kultuurimõisas
jälle kino. Juba teist aastat võõrustab
mõis väikest rahvusvahelist Soome-Ugri
filmifestivali (FUFF), mis pole ainult
filmipidu, vaid pigem hubane metsafestival,
kus jätkub põnevat tegevust kogu perele.
Mõni nädal tagasi toetas FUFF-i toimumist
ka Soome üks tuntumaid filmirezissööre
Aki Kaurismäki, kes peab soome-ugri
väikerahvaste omakeelse filmikultuuri
edendamist ülioluliseks.
FUFF vallutab Sänna kultuurimõisa 3.–
6. juulini ning lisaks filmiprogrammile
tähendab see veel mitmeid töötubasid,
maitsvat
taimetoitu,
päevast
melu
Sänna mõisa õuel ja kauneid õhtuseid
kontserte. Iga päev võivad multika- ja
muusikasõbrad liituda animatsiooni- ja
eksperimentaalmuusika
töötubadega.
Ette registreerima ei pea ning ei vanus ega
eelnev kogemus pole olulised. Spetsiaalselt
lastele toimub koomiksitöötuba, mida
veavad soome-ugri aktivistidest karjalased
ja moksad. Uudistada saab ka vahvat
koomiksinäitust.
Animatsiooni õpetab kogemustega multikameister Helen Unt, kes oskab samuti
iseäranis hästi just lastega suhelda.
Eksperimentaalmuusika töötuba toimub

teist aastat ning seda juhatab Soome
multiinstrumentalist Otto Eskelinen, kes
võib pilli valmis teha millest iganes. Eelmise
FUFF-i lõpetas tema töötoarahva maagiline
metsakontsert hilisõhtusel Sänna taevarajal.
Kontserte tulevad FUFF-ile andma ka
professionaalsed muusikud. Neljapäeva
õhtul laulame koos Võrumaalt pärit Anna
Hintsiga lõkke ääres regilaule ning reedel
rõõmustab festivalirahvast oma muusikaga
Mari Kalkun ja laupäeval Kristel Mägedi.
Kindlasti tasub FUFF-il ka mõni film ka
ära vaadata, sest Venemaa väikerahvaste
(komid, marid, udmurdid jne) linateosed
pole üldse mitte tavalised ja mõjuvad meie
jaoks huvitavalt ja teistmoodi. Sealsed
filmitegijad
tulevad
traditsioonilisest
kultuurist ja kasutavad oma loomingus
rohkem südame häält ja sisetunnet kui
ratsionaalset mõistust. Lisaks on paljud neist
ka festivalil ise kohal ning kindlasti valmis
oma filmidest rääkima.
Kolm korda päevas pakume festivalil
maitsvat
sooja
taimetoitu
(vajalik
etteregisteerimine www.fuff.ee). Festivali
pass maksab 15 eurot, ühe päeva pilet 5
eurot. Alla 18-aastatele noortele on festival
tasuta. Vaata lähemalt: www.fuff.ee.

Foto: Martin Mark

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega
inimestele üle Eesti
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda)
koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo
(ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise
teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava
puudega inimestele. Erivajadusega isiku
elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks
võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele
pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või
pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega
isikutele õigusnõustamine ja abistamine
igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel
ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede
lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad,
tööasjad, toetused jms. kohtumisega
õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla
vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida
telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s
ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti
koostöös maakondlike puuetega inimeste
kodadega. Võrumaal osutatakse teenust
Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas (Lembitu
2, Võru) iga kuu teisel kolmapäeval.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta, vajadusel
saab
nõustamisprotsessis
kasutada
viipekeeletõlki.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel 601 5122 või 5385 0005.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega
Inimeste Koja peaspetsialist (661 6614,
tauno.asuja@epikoda.ee,
http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine)
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium

Rõuge valla koolide 9. klasside lõpuaktused
Haanja Kooli 9. klassi lõpuaktus toimub laupäeval, 15. juunil kell 13 Haanja
rahvamajas
Mõniste Kooli 9. klassi lõpupidu toimub laupäeval, 15. juunil kell 15 Mõniste
rahvamajas
Varstu Kooli 9. klassi lõpuaktus toimub laupäeval, 15. juunil kell 16 Varstu
kultuurikeskuses
Rõuge Põhikooli 9. klassi lõpuaktus toimub kolmapäeval, 19. juunil kell 18
kooli spordisaalis

Nursi kooli juubel ja kokkutulek

27. juulil 2019 toimub Nursi kooli juubel ja kokkutulek.
Päevakava:
11.00–14.00
registreerimine
14.00 kokkutuleku pidulik avamine
16.00 koolisupp
18.00 tantsuõhtu
Osalustasu 10 eurot. Maksmine ülekandega arvelduskontole EE802200001103596562
(Maimu Hinn). Selgitus: kokkutulek, osaleja nimi, lõpetamise aasta. Maksta saab ka
sularahas kohapeal ja Nursi raamatukogu lahtiolekuaegadel. Kohtumiseni!
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Trehvämi Rõugõn!

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

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud 31. maiks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

