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Laulu- ja tantsupeo tule teekond
Rõuge vallas

Tuli saabub Rõuge valda pühapäeva, 16. juuni hommikul kell 10.00 Valga vallast, Harglast.
3,5-tunnisel teekonnal liigub tuli otsejoones läbi Rõuge valla, ta on pidevas liikumises ja
tema teekonda saadab kultuuriprogramm valla kuues erinevas punktis.
Igas peatuspunktis jagatakse laulupeotuld kõigile soovijatele.
Üles astuvad Rõuge valla lauljad, tantsijad, muusikud ning ka sportlased:
10.00–10.20 Rõuge valla piir Valga-Võru maanteel – Saru lauatehase teeots (400 m).
Tule vastuvõtt. Tuld tervitab Rõuge vallavanem Mailis Koger, esinevad Rõuge
segakoor, Varstu eakate rahvatantsurühm Hõbehall ja Misso memmed. Lõõtsa
mängib Kadri Laube.
10.35–10.55 Mõniste: teerist karude skulptuuri juures ja park (500 m).
Esinevad Laulu-Mehkarid, Metsavenna kapell ja Varstu laululapsed.
11.05–11.20 Kangsti: Taarapõllu talu teeots – Jaama-Ristemäe teeots (350 m).
Üles as-tuvad lõõtsamängija Malle Vissel, Varstu tantsulapsed
ja ansambel Piiri Peal.
11.35–12.15 Rõuge: Eesti Ema parkla – Ala-Rõuge – kiriku plats (1,1 km).
Esinevad Rõuge segakoor ja Rõuge kooli koorid, Jaanipeebu kitarrikool
ja Vastseliina-Misso puhkpilliorkester. Tantsivad Rõuge lasteaia ja kooli
lapsed ning Murueided.
12.35–12.55 Haanja: puhke- ja spordikeskuse parkla–kool–noortemaja (550 m).
Rõuge Murueided loovad suusabaasis meeleoluka tantsupeo, kaasa löövad
Haanja Suusaklubi lapsed. Kooli parklas loeb saunanaine Eda Veeroja koos
noortega saunasõnu. Esinevad Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Selts (saadab
ansambel Eloilo), Haanja kooli keelepesa õpilased ning väikekandled. Jagatud
tuli liigub ka Suure Munamäe tippu ning Mooska tallu, kus sellest süüdatakse
suitsusauna ahi.
13.05–13.25 Uue-Saaluse: Vastseliina teeots – bussipeatus (400 m).
Esineb Viitina Meesansambel, üles astuvad laulu- ja tantsurühm Rüarääk ning
tantsurühm Rõõmu-Liine. Haanimiihhi Nõvvokoda saadab tule külakeskusest
Haanja mehe jalgrattal valla piiri poole teele, pakutakse kodus küpsetatud
leiba, mida saab kasta silgu soolvette.
13.30–13.40 Rõuge ja Võru valla piir. Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kalk
annab tule üle Võru vallale.
Ootame kõiki vallaelanikke laulupeo tuld tervitama ning kultuuriprogrammi nautima!
Kogu tuleteekonda läbi Eesti näeb internetis kaadrilt: https://2019.laulupidu.ee/
tuletulemine-2019/.
Lisainfo: kultuur@rauge.ee, 514 8615 (Marko Palo, kultuuri- ja spordispetsialist).

Kevadised külade kohtumised seljataga,
näeme jälle sügisel!
Mai alguses kuulutasime välja vallavanema
kohtumised valla külade elanikega. Soov
erinevate piirkondade külarahvaga kokku
saada oli mõlemalt poolt juba ammu õhus,
nüüd oli täpselt paras aeg see soov teoks
teha.
Oli rõõm näha, et meie valla igas kandis
on tegusaid ja osavõtlikke inimesi, kes
kohalikku külaelu eest veavad ja kodukoha
pärast muret tunnevad. Kõige rahvarohkem
kohtumine leidis aset Krabi Kõrtsis, kuhu
oli juttu vestma tulnud lausa 41 aktiivset
külaelanikku. Arvuliselt vähim, 13 inimest,
oli Mõniste piirkonnas. Siia vahele jäid veel
Haanja 26, Rõuge 15 ja Misso piirkond
14 inimesega. Olenemata inimeste arvust
jätkus juttu igas valla nurgas aga piisavalt ja
oleks veel enamgi jätkunud, kui kojumineku
aeg kätte poleks jõudnud.
Kohtumiste eesmärk oli saada paremini
tuttavaks, võtta vastu ausat tagasisidet ja
infot, kuidas meie valla külaelul läinud
on ning mõelda koos, kuidas tagada
eestvedajate särasilmsus. Ning muidugi
võtmeküsimus: kuidas vallaga tihedamalt ja
paremini koostööd teha?
Nendelt kohtumistelt käis läbi kümneid
mõtteid ja ettepanekuid, toodi välja erinevaid murekohti. Viimastest läbivaim on
probleem internetiühendusega. Kuigi Eesti
on teada-tuntud e-riik, näeme siin piiri
ääres elades iga päev, et internetiühendus
on puudu või katkendlik. Kogu vald ootab,
kas ja millal kiire interneti pakkujad oma
kaablitega nende külla jõuavad.
Igas piirkonnas oli teemaks ka teede
olukord ja teede hooldus. Paraku on nii, et
Rõuge vallas on ligi 600 km valla teid ning
rahastus teehoiuks sellel aastal ligikaudu 425
tuhat eurot. Kavandatud raha jagunemise
plaan aasta alguses oli selline, et 2/3
investeeringuteks ja 1/3 hooldustöödeks
(lumetõrje, niitmine, tolmutõrje, väiksemas
mahus löökaukude parandamine). Aga
reaalsus on see, et tegelik suvine hooldus
ja investeeringud teedele sõltuvad suuresti
sellest, kui lumerohke on talv ja kui palju
raha talviseks hoolduseks kulub. Tänavu
oli see number umbes 180 tuhat eurot.
Riigiteede osas sai vallavalitsus aga hea
soovituse aeg-ajalt Maanteeametile meelde
tuletada, et ka meie kandis on elu ning
ka siinsed riigiteed vajavad hooldust ja
investeeringuid, olenemata kasusaajate
hulgast.
Veel oli juttu ühistranspordist ja bussi-

peatuste
paiknemisest.
Seoses
uue
transpordikorralduse seadusega ei tohi
bussid enam iga soovi peale suvalistes
kohtades peatuda, vaid selleks peavad olema
vastavalt nõuetele paigaldatud bussipeatuste
sildid. Iga bussipeatuse lisamine liinile
peab olema aga põhjalikult läbi kaalutud,
sest kuigi näiliselt lihtne toiming (lihtsalt
posti paigaldamine), nõuab see kokku ligi
pooleaastast menetlusringi ja kooskõlastusi
ning umbes 3 400-eurost investeeringut
(tähistatud peatuskoht kummalgi pool teed).
Kohtumistelt saime mitmeid häid mõtteid
ja ettepanekuid näiteks selle kohta,
kuidas vallas infot paremini jagada.
Teadaolevalt on praegu valla infokanalid
iga kolme nädala tagant ilmuv valla
ajaleht Mägede Hääl, Facebooki lehekülg,
valla koduleht ning erinevad meililistid
valla elanikele, ettevõtjatele ja MTÜdele. Igasuguseid kuulutusi saab lisada
kohalikku kuulutusteportaali Kohalikule.ee,
esmaspäeviti saadetakse välja e-kiri alanud
nädalal vallas toimuvate ürituste ja muu
infoga.
Siinjuures kutsun kõiki elanikke liituma valla
infolistiga, et kiire info teieni jõuaks (selleks
kirjutage valla kommunikatsioonijuhile
e-aadressile kommunikatsioon@rauge.ee).
Samuti palun andke teada, kui teie postkasti
ei jõua valla ajaleht. Vallavalitsus on tellinud
Omnivalt otsepostituse – see tähendab,
et leht peab jõudma kõikidesse meie valla
territooriumil olevatesse postkastidesse.
Ettepanekuna soovitati rohkem ja julgemalt kasutada valla territooriumil asuvaid
infostende ning koostöös küladega
paigaldada ka mõned juurde. Samuti toodi
välja, et meie noortemajadele oleks tarvis
leida mitmekesisemat kasutust – miks mitte
pakkuda erinevaid ja senisest enam tegevusi
erinevas vanustes inimestele, sh eakatele.
Ühe uudse ideena pakuti välja ettevõtjate
toel piirkonna arendusfondi loomine.
Kokkusaamistel välja käidud mõtted said
kirja pandud ning nendega tegeletakse
jõudumööda. Kuna kõigis piirkondades
tunnistati selletaolised kohtumised väga
asjalikeks ja vajalikeks, tuleb järgmine
külade kokkusaamiste ring juba sügisel,
oktoobrikuus.
Suur aitäh kõigile kohale tulnutele ja
võõrustajatele!
Mailis Koger
Vallavanem

Tulge laulupeotuld saatma!
Tule tulemine ehk laulu- ja tantsupeo tuleteekond on ettevõtmine, mille käigus viiakse
laulu- ja tantsupeo tuli esimese laulupeo hällist Tartust Tallinnasse. Selleaastane tule
teekond sai 1. juunil alguse Tartust ERM-i pargist, kus selle süütasid päikesetõusul XXVII
laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ kunstilised toimkonnad. Järgnevad 33 päeva on aga tuli
maakondade hoida, liikudes läbi terve Eesti. Tule teekond algas Saaremaalt ning lõpeb 4.
juuli õhtul Tallinnas Kalevi staadionil, kus kell 19.00 algab XX tantsupeo esimene etendus.
Iga maakond annab peotule piduliku rituaaliga üle kahe maakonna piiril hommikul kell
10.00.

Raamatupidajad Mõniste ja Varstu
teenuskeskustes:
Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks on valla raamatupidajad lähinädalatel nii Mõniste
kui Varstu teenuskeskustes kohal järgmistel aegadel:
10. juulil Mõnistes ja Varstus kell 8.30–17.00
17. juulil kell 8.00–12.00 Varstu teenuskeskuses
kell 13.00–17.00 Mõniste teenuskeskuses
Täpsem info finantsosakonna telefonil 785 9352.

Kõige rahvarohkem oli kohtumine Varstu kandi rahvaga Krabi kõrtsis. Foto: Aira Udras
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Rõuge Vallavolikogu 21. mai 2019
istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Arvas Haanja Vallavolikogu 16.12.2004
määrusega nr 27 kinnitatud kohalike teede
nimekirjast välja Peedomäe tee nr 1810077,
pikkusega 246 meetrit.
2. Kinnitas Suure Munamäe Vaatetorni
struktuuri koosseisus juhataja-tornivaht,
tornivaht, koristaja ja välikoristaja.
3. Pikendas Haanja Vallavolikogu 8.10.2015
otsuse nr 39 alusel spordiühinguga Võru
Biathlon laskesuusatajate lasketiiru ja
lasketiirutribüüni ja -terrassi ning lasketiiru
kohtunike maja äriruumide üürilepingut
nelja aasta võrra kuni 31. oktoobrini 2029.
4. Asutas haridus- ja sotsiaalvaldkonna

tugiteenuseid pakkuva hallatava asutuse
Rõuge Koostöökeskus ja kinnitas keskuse
põhimääruse.
5. Andis nõusoleku AS-le Silva (asukoht
Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Tööstuse
tn 2) Järvepalu külas Siimu kinnistu
omandamiseks.
6. Andis nõusoleku Relsiit Metsad OÜle (asukoht Võru vald, Kolepi küla,
Anka) Laurimäe külas Saare kinnistu
omandamiseks.
OÜ Cumulus Consulting esindaja tutvustas
Rõuge Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
optimaalse struktuuri kujundamise analüüsi.
Järgmine volikogu istung toimub 18. juunil.

Eelmisel aastal sündinud lapsed said
nimelised hõbelusikad
Kolmapäeval, 22. mail toimus Mõniste
rahvamajas 2018. aastal Rõuge vallas
sündinud laste ja nende vanemate vastuvõtt.
Eelmisel aastal sündis meie vallas 53 last,
kellest olid 28 tüdrukud ja 25 poisid.
Lapsi ja nende peresid olid tervitamas Rõuge
vallavanem Mailis Koger ning volikogu
esimees Aigar Kalk, kes õnnitlesid ning
andsid igale lapsele üle hõbelusika ja oma
head soovid edasiseks kõikidele peredele.
Kuutsi raamatukogust oli kohal Helgi
Kõivumägi, kes kinkis igale lapsele raamatu
„Pisike Puu“.
Täname ürituse teokssaamise eest Mõniste
Rahvamaja juhatajat ning teisi kohapealseid
abistajaid, Mõniste kooli õpilasi, kes
tulid meie lastele esinema; suur tänu ka
Rõuge ja Varstu lasteaia lastele, kelle osav
värvimistehnika aitas kaasa sellele, et
saadetud vastuvõtukutse oleks eriline ja
ainulaadne.
Teadmiseks kõigile neile lastele ja peredele,
kes ei saanud lusikapeol osaleda: ka teid
ootab Rõuge vallamajas hõbelusikas ning

raamat. Samuti palume ühendust võtta
kõigil neil peredel, kelleni pole seni veel
jõudnud info lusikapeo piltide kohta.
Pisike puu
On kasvamas kuskil üks pisike puu,
ta rohetav võra on habras ja noor,
Veel nõrk on ta tüvi ja lühike juur,
nii pehme ja sile ta õhuke koor,
kuid temagi loodab, et ükskord on suur.
On kasvamas kuskil üks pisike puu
Ja kardab see puuke veel raju ja tuult.
On kasvamas kuskil üks pisike puu
Ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt!
Ott Arder
Raamatust „Pisike Puu“
Soovime kõigile vanematele rohkelt tarkust
ning hoolivust, et olla eeskujuks ja toeks
ning kasvada iga päev üheskoos oma lastega!
Laura-Elisa Kägra
Lastekaitsespetsialist

Mõniste ja Varstu piirkonnas
muutub jäätmevedaja
Alates teisipäevast, 2. juulist 2019 liituvad Mõniste ja Varstu piirkondade majapidamised ja muud jäätmevaldajad AS-i
Eesti Keskkonnateenused poolt korraldatud
jäätmeveoga. Valla teised piirkonnad juba
kasutavad selle ettevõtte teenust, AS-l Eesti
Keskkonnateenused on meie vallas kuni
31.01.2022 kestev jäätmeveo ainuõigus.
Praeguseks
peaks
olema
kõigi
uute klientideni jõudnud AS Eesti
Keskkonnateenuste saadetud eeltäidetud
jäätmeveo lepingud, millesse palutakse
lisada puuduolevad (kontakt)andmed
ning postitada allkirjastatud lepingu üks
eksemplar aadressile Artelli 15, 15551
Tallinn, AS Eesti Keskkonnateenused nimele
või elektrooniliselt digiallkirjaga aadressile
tartu@keskkonnateenused.ee.
Kui leiate lepingust ebatäpseid andmeid
näiteks mahutite suuruse, hulga, veosageduse, kuuluvuse või muu kohta,
tuleb need käsitsi parandada ning saata
parandustega leping eelnimetatud aadressitele.
Jäätmeid veetakse regulaarselt graafiku
alusel, vajadusel saab tellida lisaveo.
Kui teil pole veel jäätmemahutit, siis
saab selle laenutada või osta AS-lt Eesti
Keskkonnateenused, oma soovist tuleb
ettevõtet kirjalikult teavitada. Milline
kogumismahuti teile sobib, saate vaadata
vedaja kodulehelt www.keskkonnateenused.
ee või klienditeeninduses aadressil Tähe
108, Tartu.
Saadetud lepingu lisas on kirjas uus
veograafik ja esimene jäätmeveo kuupäev.
Graafikujärgsetel veopäevadel tuleb kindlustada ligipääs mahutile. Kui jäätmed

jäävad õigel päeval üle andmata või vedaja
ei pääse neile ligi, on vedajal õigus esitada
tühisõidu arve. Seda ei esitata siis, kui
ligipääsu takistab mõni jäätmevaldajast
sõltumatu asjaolu, näiteks läbimatud teeolud
vms. Ka sellistest takistustest tuleks vedajat
ette teavitada.
Korraldatud jäätmeveost saab taotleda
vabastust ainult erandkorras, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse antud asukohas
ja jäätmeid ei teki. Selleks tuleb esitada
põhjendatud avaldus Rõuge vallavalitsusele,
sest ainult kohalik omavalitsus saab
otsustada jäätmeveost vabastamise üle.
Otsus jõustub siis, kui omavalitsus on selle
kohta väljastanud kirjaliku korralduse,
milles on märgitud ka vabastuse kestus.
Korraldus saadetakse nii jäätmevaldajale
kui vedajale, kuid sellegi poolest palutakse
jäätmevaldajatel
vabastuse
avalduse
esitamisest ka ise jäätmevedajat teavitada, et
vältida võimalikke tühisõite.
Kui
kõrvuti
asetsevatel
kinnistutel
soovitakse kasutada ühist jäätmemahutit,
siis tuleb kinnistunaabritel taotleda selleks
luba vallavalitsuselt. Naabrid sõlmivad
omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise
lepingu ning ühte naabrit volitatakse
sõlmima jäätmekäitluslepingut
Kõik jäätmeveoga seotud lisateenused
lepitakse kokku lepingus ning vastavalt
kehtivale
hinnakirjale.
Lisateenuseid
osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud
kirjaliku kokkuleppe alusel.
Lisainfo:
tartu@keskkonnateenused.ee,
738 6700 ja www.keskkonnateenused.ee
(alamleht „Korraldatud jäätmevedu“).

Selleks, et korraldatud jäätmeveo käivitamine sujuks võimalikult lihtsalt, avame
ajutised klienditeeninduse punktid järgnevatel aegadel:
Neljapäeval, 20. juunil kell 10.00–15.00 Varstu Teenuskeskuses
Reedel, 21. juunil kell 10.00–15.00 Mõniste Teenuskeskuses

Foto: Grethe Rõõm

Võidutule teekond Rõuge vallas võidupühal,
23. juunil
Rõuge vallas liigub võidutuli järgmiselt:
Käesoleval aastal osaleb Võrumaa malev, nii vanad kui noored, mehed kui naised
Võidupüha paraadil Tartus ning tuleb sealt otse Võrumaa valdadele võidutuld tooma.
15.30 Haanja Vabadussõja mälestusmärk – hümn, sõnavõtud, kimbu ja küünla
asetamine, palvus, aupaugud, NK ja KT auvalve, tule jagamine
15.50 Plaani kalmistu, Vabadussõjas langenud Kristjan Otsa haud – kimbu ja küünla
asetamine, tule jagamine
16.45 Rõuge Vabadussõja mälestusmärk ja Taani vabatahtlike mälestuskivi – hümn
ja laulud, sõnavõtud, kimpude-küünalde asetamine, palvus, aupaugud, NK ja KT
auvalve, tule jagamine
17.00 Misso Vabadussõja mälestussammas – kimbu ja küünalde asetamine, aupaugud,
tule jagamine
17.15 Rõuge Fr. Vreemanni mälestuskivi – kimbu ja küünla asetamine, tule jagamine
17.45 Krabi mälestusmärk – kimbu ja küünla asetamine, aupaugud, tule jagamine
18.00 Saika metsavendade mälestuskivi – kimbu ja küünalde asetamine, aupaugud,
tule jagamine
18.30 Varstu, Theodor ja Anna Pettai mälestuskivi – kimbu ja küünla asetamine, tule
jagamine
19.00 Mõniste kommunismiohvrite mälestuskivi ja Vabadussõja mälestustahvel –
kimpude ja küünalde asetamine, tule jagamine
19.45 Sänna Vabadussõja mälestusmärk – kimbu ja küünla asetamine, tule jagamine
20.00 Nursi metsavendade mälestusmärk – kimbu ja küünla asetamine, tule jagamine
Hindame kõrgelt vabadusvõitlejate panust, võtame osa ning viime võidutule oma koju!
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Valmis Rõuge Vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste optimaalse struktuuri
kujundamise analüüs
Rõuge vallavalitsus tellis 2019. aasta alguses
OÜ-lt Cumulus Consulting uuringu, mille
põhjal analüüsida vallavalitsuse ja selle
hallatavate asutuste toimimist ning mida
võtta aluseks vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste optimaalse struktuuri kujundamisel
piirkonniti. Praeguseks on analüüs valmis,
selle tulemused kanti ette 21. mail toimunud
volikogu istungil ning uuringu raport on
leitav Rõuge valla kodulehel aadressil https://
rouge.kovtp.ee/valla-struktuuri-analuus.
Analüüsi lugemisel on oluline mõista, et
uuringus ei ole tehtud ettepanekuid töö
sisulise korralduse kohta valdkondades, vaid
need puudutavad eelkõige pinnakasutuse
ja tööjõuga seotud optimeerimisvõimalusi
kulude kokkuhoiu eesmärgil või teenuste
osutamise mahu vastavusse viimist tarbijaskonnaga.
See dokument on töövahend, üks võimalus
valla olukorrast ülevaate saamiseks. Muidugi
on lisaks majanduslikule vaatele oluline ka
kogukonna valmisolek muutusteks. Need
muudatused ei tule üleöö ja ei ole teostatavad
aasta-paariga, kõiki muudatusi tehakse
kaalutletult ja kaasates erinevaid huvigruppe
ning sõltuvalt valdkonnast vajadusel ka
täiendavaid analüüse ja uuringuid tellides.
Mailis Koger, Vallavanem
Mihkel Laan, analüüsi koostaja, tegi
uuringust kokkuvõtte:
MIKS ON VAJA ANALÜÜSI, DISKUSSIOONI JA OTSUSEID?
Haldusreformijärgne Rõuge vald on
sarnaselt paljudele teistele Eesti omavalitsustele suurte väljakutsete ees. Selleks,
et teha soovitud arenguhüpe ja investeerida
jõuliselt elukeskkonda, on vaja kuskilt
ka koomale tõmmata. Pole ju saladus, et
üle Eesti lükkasid paljud haldusreformi
eelsed vallad keerukamate otsuste tegemise
uuele omavalitsusele. Tänaseks on mitmed
vallad, teiste hulgas ka Rõuge, olukorras,
kus ilma otsustamata enam edasi ei saa. See
toimemudel, mis on toonud siiani, ei vii
enam edasi, kuna ümbritsev keskkond on
muutunud. Otsustamatus tähendab seda,
et lähiaastatel kaob igasugune suutlikkus
uusi investeeringuid teha, palku tõsta ja uusi
tegevusi algatada ning algab ilma nähtava
lõputa „vegeteerimise periood“.
Ligi 5 500 elanikuga ning 933 km2 suuruse
territooriumiga (keskmine asustustihedus
vähem kui 6 in/km2 kohta) Rõuge valla
toimimise seisukohast on väljakutseks
asjaolu, et vald ei moodusta uutes piirides
ühe tõmbekeskusega tervikut, vaid koosneb
eriilmelistest piirkondadest, millel on omad
tõmbekeskused ja liikumissuunad. Samuti
on erinevate toimepõhimõtetega harjunud
seni eraldi toimetanud kogukonnad,
erinevatest aluspõhimõtetest on lähtunud ka
teenuste korraldus jms. Valla hallata on 27
asutust 12 erinevas asustusüksuses, mida on
palju. Valla praegune finantsvõimekus viitab
sellele, et investeeringute elluviimiseks
on vaja vastu võtta teenuste korraldust ja
vallavara kasutust optimeerivaid otsuseid.
Kuna olukord on muutunud, peab vald
endalt küsima, kas tal on aastal 2020 oma
põhiteenuste jaoks vaja 25 kinnisvaraobjekti
ja aastakümnete eest väljakujunenud
teenuste osutamise mustrit. Raskendavaks
asjaoluks on ka see, et paljude keskustega
toimemudel on, arvestades vajadust tagada
põhiteenuste kättesaadavus erinevates
asukohtades, kulukam kui ühe-kahe
keskusega.
Valla toimemudeli ülevaatamise keskne
põhjus peitub demograafias. 2003. aastal
oli piirkonna elanike arv ligikaudu 7 000,
tänaseks on see 20% väiksem. Vanusegrupp
0–18 on selle ajaga vähenenud ligi kaks
korda, samas pole nt haridusasutuste võrgus
suuri muudatusi tehtud. Seejuures on valla
piirkonnad erinevad: jättes kõrvale endise
Rõuge valla, mille elanike arv on olnud
viimase 15 aasta jooksul stabiilne (mis on
Eesti kontekstis vaieldamatu edulugu!),
on elanike arvu vähenemised teistes

piirkondades olnud oluliselt drastilisemad.
Näiteks Misso piirkonnas elab vaid umbes
450 elanikku (Luhamaa nulk läks Setomaa
valla koosseisu), lapsi sünnib piirkonnas
vaid 1–2 aastas.
Kestlikuma valla toimemudeli väljatöötamiseks on koostatud analüüs, mille raames
esitati nägemus Rõuge vallavalitsuse ja selle
hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku
struktuuri kohta. Analüüsi raames on
kaardistatud tänane olukord, teenuste
tarbimine, asutuste struktuurid ja töötajate
koosseisud, tugiprotsessid ning kinnisvara
kasutamine, esitatud ettepanekud ümberkorraldusteks ja hinnatud muudatus-tega
kaasnevaid finantsmõjusid. Optimeerimisettepanekute puhul on arvestatud, et
teenuste kättesaadavus peab erinevates
piirkondades ka peale muudatuste elluviimist säilima nii palju kui vähegi mõistlik.
Väljapakutud lahenduste puhul peab
arvestama, et neid optimeerimisprojekte
ei hakata ellu viima kohe, suur osa
neist vajab laiemat diskussiooni nii
vallavolikogus kui ka kogukonnaga. Samas
tähendab eelkõige suurema finantsmõjuga
projektide edasilükkamine seda, et valla
investeerimisvõimekus ajas väheneb ning
võimekus teenuste ja taristu arendamiseks
jääb väga tagasihoidlikuks.
MILLINE VÕIKS OLLA RÕUGE VALLA
TOIMEMUDEL?
Analüüsi raames sai selge kinnituse
arusaam, et viie võrdse keskusega (endised
vallakeskused) mudeli hoidmine ja arendamine Rõuge vallas pole mõistlik,
põhjendatud ega ka jätkusuutlik. Analüüsi
koostajad pakkusid välja nn 2+1+1 mudeli,
mille kohaselt oleks vallas kaks suuremat
teenuskeskust/teenuspiirkonda, üks väiksem
teenuskeskus ning üks teenuspunkt. Kaheks
suuremaks oleks vallakeskus Rõuge alevik
koos oma tagamaaga ning Kuutsi-MõnisteVarstu kui teine suurem teenuspiirkond.
Väiksemaks teenuskeskuseks oleks Haanja
ning teenuspunktiks Misso.
Vallakeskus Rõuge koos oma tagamaaga
(endine Rõuge vald, kokku enam kui 2
000 elanikku) on ainus valla piirkond,
kus rahvaarv ei ole viimase 15 aasta
jooksul vähenenud. Vajadus suurteks
ümberkorraldusteks piirkonnas puudub.
Olemasolevad haridusasutused on kestlikud.
Väiksemal määral on võimalik rääkida
optimeerimisest (teenuste ühtne osutamine)
piirkonna külakeskustes Viitinas ja Nursis.
Kuutsi-Mõniste-Varstu
teenuspiirkond
(kokku umbes 2 000 elanikku) on kahaneva
rahvaarvuga, kuid samas geograafiliselt
lähestikku paiknev väiksematest keskustest
moodustuv piirkond. Piirkonna elanike
arv (sh noored) võimaldab täna ja
tulevikus pidada ainult ühte jätkusuutlikku
põhikooli. See tähendab, et arenguks
on vajalik teha valuline otsus, jättes
kahest tänasest koolist alles ühe. Kahe
alamõõdulise kooliga jätkamine on oluliselt
kulukam ning arendusse panustamist ei
võimalda. Kodulähedase lasteaia olemasolu
piirkonnas on loomulik, raamatukogude ja
noortekeskuste osutatavate teenuste maht
vajab ülevaatamist. Asutuste kasutuses
olevate kinnisvaraobjektide arv (nt suured
koolid nii Mõnistes kui Varstus, Varstus
suur kultuurimaja ja eraldi teenuskeskuse
maja) ja investeeringuvajadus on suur,
pinnakasutus aga ebaefektiivne.
Haanja teenuskeskus (piirkonnaks on
endine Haanja vald) on pigem kahanev
piirkond umbes 1 000 elaniku suuruse
tagamaaga. Kuigi Haanja on küllalt lähedal
Rõugele, on logistilisest vaatepunktist tegu
eraldi piirkonnaga, millel on selgelt tugevam
ühendus Võru kui Rõugega. Elanike arv ja
paiknemine ei võimalda jätkata teenustega
kahes keskuses (Haanja ja Ruusmäe).
Rogosi mõisa omamine ei ole valla teenuste
osutamise ja majandusliku toimetuleku
seisukohalt otstarbekas. Kool on Haanjas
ka perspektiivis vajalik, edaspidi võib
diskuteerida teemal III kooliastme (7.–9.

klass) tulevik.
Misso teenuspunkt (elanike arv ligikaudu
460) saab tulevikus jätkata vaid vähendatud
kujul. Täna puudub Misso piirkonnas
mitmete teenuste jaoks tarbijaskond
(eelkõige pole noori), asutuste kasutuses
olevate hoonete arv ja investeeringuvajadus
on liiga suur, pinnakasutus ebaefektiivne.
Üldhariduskool (3 õpilast) tuleb esimesel
võimalusel sulgeda, samas on lasteaia
olemasolu vajalik. Kõik pakutavad teenused
on mõistlik koondada ühte kohta, kus
oleks üks nn perenaine, kellel on pädevus
erinevate teenuste osutamiseks.
Eelneva mudeli poole liikumine eeldab
seega suuremaid muudatusi kõigis valla
piirkondades, välja arvatud vallakeskuses
Rõuges, kus on praegu asutuste võrku
arvestades piisavalt suur tarbijaskond.
MILLISED ON VÕIMALIKUD MUUDATUSPROJEKTID JA NENDE MÕJUD?
Analüüsi koostajad pakkusid koostöös
vallavalitsusega välja enam kui 10 nn
muudatusprojekti, mida tuleks kaaluda ning
seisukoht kujundada. Misso piirkonnas
tuleks lisaks kooli tegevuse lõpetamisele
(sääst vallale umbes 40 000 eurot aastas)
lõpetada ka sotsiaalkeskuse tegevus,
kuna sealsed tingimused ei sobi teenuse
osutamiseks. Kõik valla teenused saab
koondada Misso teenuskeskuse hoonesse,
muu kinnisvara on otstarbekas realiseerida.
On lootus, et näiteks heas korras ja ilusas
asukohas Misso koolihoonesse võiks
tulla puhkekodu, hooldekodu või muu
sellesarnane asutus, mis annab kogu
piirkonnale pigem lisandväärtust.
Kuutsi-Mõniste-Varstu piirkonnas on ettepanek arendada ühte tugevat põhikooli
(lasteaiad jäävad mõlemasse keskusesse).
See tähendab, et Varstus (või Kuutsis) kool
ei jätka. Tegu on küll väga raske otsusega,
kuid õpilaste arvu, geograafilist lähedust
ning valla suutlikkust silmas pidades ei
ole sellest perspektiivis võimalik mööda
vaadata. Oluline on rõhutada, et ka hariduse
kvaliteeti on parem tagada ühes koolis, kus
ei ole liitklasse ning mis on valla strateegiline
arendusobjekt ka pikemas perspektiivis.
Vallale tähendaks ühele piirkondlikule
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koolile keskendumine 120 000–150 000
euro suurust säästu aastas. Vabanevasse
koolihoonesse oleks võimalik rajada nt
hooldekodu ning viia sinna ka muud
asutused (Varstu näitel kultuurikeskus).
Varstus tähendaks lisaks ka kultuurikeskuse
amortiseerunud hoonest loobumine ning
tegevuse viimine koolimajja (saal on olemas)
ligikaudu 25 000 euro suurust säästu aastas.
Haanja piirkonnas annaks suurima
efekti Rogosi mõisale uue omaniku
leidmine ning valla teenuste (alusharidus,
üldharidus) koondamine Haanjasse. Vald
oma jõududega mõisa korda teha ei jaksa,
küll aga on võimalik kokkuleppel uue
omanikuga kasutada nt rahvamaja. Rogosi
mõisa võõrandamisest võiks saada ka
ühekordselt tulu, kui olulisem on siiski igaaastane umbes 120 000 eurone sääst, mida
saaks suunata kas või teiste Haanja objektide
arendamisse.
Muudest tegevustes annaks nii valla
raamatukogude kui ka kultuuritegevuse
ühtse juhtimise alla viimine ja optimeerimine mõlemal juhul ligi 50 000
eurot iga-aastast kokkuhoidu. Seejuures
jääks kultuuritegevus alles kõikidesse
piirkondadesse ning ka raamatukoguteenus
oleks kättesaadav vähemalt 7–8 kohas.
Võimalikke väiksemaid kokkuhoiukohti on
veel, neid saab täpsemalt vaadata analüüsi
raportist.
Eelkirjeldatud optimeerimisprojektide elluviimine tähendaks seda, et valla iga-aastased
kulud väheneks enam kui 500 000 euro
võrra. Need vahendid oleks võimalik
suunata investeeringuteks, uuteks arendusprojektideks või nt õpetajate palgatõusuks. See on aga juba poliitiline küsimus
ja enne kui midagi jagada, peab olema
julgust midagi optimeerida.
Kokkuvõttes tuleb rõhutada, et analüüs toob
välja vaid võimalused. Otsused, kas, mida
ja millal teha, peab tegema volikogu. Üks
on aga selge: praegusel kujul jätkates vallal
finantsilist võimekust ei ole ega tule.
Mihkel Laan
OÜ Cumulus Consulting
konsultant, juhatuse liige

Loodusvaatluste maraton Pähnis

14.–15. juunil toimub Pähnis loodusvaatluste
24-tunnine maraton: püüame määrata
võimalikult palju putukate ja soontaimede

liike, kui võimalik. Vaatlusalaga saab tutvuda
internetis aadressil https://elurikkus.ee/
projects/loodusvaatluste-maraton-2019.
Vaatlejate keskuseks on väliõppeklass
Pähnis. Arvesse lähevad vaatlused,
mis on tehtud ajavahemikus 14.06
kell 12.00 kuni 15.06 kell 12.00.
Osalemiseks ja täpsema info saamiseks
kirjutada aadressile info.pahni@rmk.ee.

Jaanipeebu kitarrikool lõpetas hooaja
Kitarrikool lustis publiku rõõmuks
seekord Haanja rahvamajas pühapäeval,
19. mail. Lisaks teise aasta ehk jätkukursuse
lõpetajatele esines Rõuge Unistuste
Kitarriorkester RUKO. Erikülalisena andis
kontserdile vaheldust ja värvi Vastseliina
saksofoniansambel „Sax Vasts”. Kitarrikooli
lõpetas kokku kümme õppurit, kellest
kohale jõudis kaheksa. Lõpetajad said kätte
tunnistused, toimus vastastikune tänamine.
Kontsert võeti videolindile ja on Youtube’is
kõigile vaadatav.
Suvel Jaanipeebu kitarrikool puhkab,
et alustada uute huviliste vastuvõttu
augusti lõpus. Tänaseks on kitarri
akordsaadet õpetavast koolist läbi käinud
üle seitsmekümne noore ja täiskasvanu

Võrumaa erinevaist paigust ning välja antud
üle saja tunnistuse.
Jaanipeebu kitarrikooli 2019. aasta jätkukursuse lõpetajad:
Eilika Tsaro
Eva Aader
Eve Perli
Hella Kasuk
Elina Mustonen
Kaido Krillo
Merle Piiskop
Toomas Kangro
Elar Sarik
Juho Joonas
Indrek Hunt
Jaanipeebu kitarrikool

Avalda oma töökuulutus valla ajalehes!
Arvestades ettevõtjate koostööpäeval väljendatud soovi pakume valla ettevõtjatele
võimalust avaldada valla ajalehes tööpakkumiste kuulutusi.
Saatke oma kuulutused aadressile kommunikatsioon@rauge.ee ning avaldame
need vastavalt lehe ilmumisgraafikule.
Soovitame oma pakkumised saata ka otse
valla üldisesse meililisti rauge@rauge.ee

(NB! Listi kirjade saatmiseks tuleb sellega
liituda. Kui te pole veel valla meililisti
liige, siis andke oma liitumissoovist teada
aadressile kommunikatsioon@rauge.ee).
Eraisikute ja ettevõtjate ostu-müügi,
teenuste pakkumiste ja otsimiste ning
tööotsimise kuulutused on endiselt oodatud
kuulutusteportaali Kohalikule.ee (https://
kohalikule.ee/).
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PULLIJÄRVE
JAANIKE
21. JUUNIL
kell 19.00
MISSO
LAULULAVAL

MUUSIKAT TEEB
"SAKALA RÜÜTLID"
DJ EHtEL

PisemateLE:

JAANIPÄEVA MÄNGUD
BATUUT
PAADISÕIT JÄRVEL
FILMITELK
kivitii KOHVIK
Õhtu EESTVEDAJA JOEL PÕHJA

TASUTA!
MTÜ MISSO
AVATUD
NOORTEKLUBI

Sõnad selgeks!
Jaanipäev
Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi,
rinnust saadik kõrgub kastehein.
:,: Ütle, kust ma rada teha tohin
igal pool on noor ja õitsev hein! :,:
Jaanipäeval süüdatakse tuled,
tantsuplatsil tallatakse hein.
:,: Aastas kord see õhtu ette tuleb
igal pool saab muserdatud hein. :,:
Jaaniööl on sõnajalad õites
metsa all, kus kõrge-kõrge hein.
:,: Lapsed, lapsed, sinna minna võite
nii kui nii seal niitmata jääb hein. :,:
Jaanipäeval rinnuni on rohi,
sügis jõuab, jääb vaid kuluhein.
:,: Ütle, kust küll rada teha tohin
igal pool on noor ja õitsev hein! :,:
Hando Runnel / Vello Toomemets

Lõbusat jaanipidu!
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Rõuge valla teine laulu- ja tantsupidu pakkus pealtvaatajatele südamliku elamuse
võimlemisrühm (juhendaja Terje Raju),
Rõuge naisrühm Kadri, eakate tantsurühm
Murueided ja segarahvatantsurühm Käsikäes (juhendaja Riina Kööts), Rõuge kooli
pererühm (juhendaja Merike Helekivi),
Mõniste segarahvatantsurühm (juhendaja
Kalle Nurk), Varstu eakate tantsurühm
Hõbehall (juhendaja Liilia Veber), Misso
eakate tantsurühm Meelespea (juhendaja
Tiiu Kolk), Haanja Tantsu-Mängu-Laulu
Seltsi segarahvatantsurühm (juhendaja Ulvi
Toomik) ning Misso naisrühm Häitsmed
(juhendajad Maire Udras ja Monika
Jõemägi).
Särtsu ja värvi tõid meie peole sõbrad
Lätimaalt Jaunannast ja Pededzist ning
tantsurühm Kaimini Liepnast (juhendajad

Aiva Vilcina ja Ludmila Uglovska).
Kontsert lõppes ühislaulmisega – kõlas
„Mu latsõpõlvõ Võromaa“, mille järel
rahvatantsijad kutsusid kõiki endaga koos
„Oige ja vasemba“ tantsima.
Suur tänu sulle, laulja, tantsija, pillimängija!
Aitäh sulle, õpetaja, juhendaja, dirigent!
Kõige suurem tänu Ive Ruusamäele, Andres
Määrile ja Joosep Kurmile – tänu teie abile
läks meie pidu korda.
Aitäh sulle, publik, kes sa tulid meie pidu
vaatama! Suur-suur tänu sulle!
Kaunist suve kõigile!
Edda-Karin Luht
Misso rahvamaja juhataja

Esinevad Rõuge valla täiskasvanud lauljate kollektiivid. Dirigeerib Ive Ruusamäe.

Laupäeva, 1. juuni hommikul oli Misso
siginat-saginat täis, kõik bussid ja autod
vurasid vabaõhulavale – algasid ju proovid.
Ilm oli meie jaoks võrratu. Rõuge valla
teisele laulu- ja tantsupeole tuldi kokku viiest
piirkonnast: Rõugest, Varstust, Mõnistest,
Haanjast ja Missost.
Rõõm oli näha lasteaialapsi, koolilapsi, naisi
ja mehi laulmas, tantsimas ja pilli mängimas.
Esinejaid oli kokku 390 ringis! Meie
ühisel peol osalesid järgmised kollektiivid:
Mõniste kooli mudilaskoor ja lauluansambel
Harmõn (juhendaja Külli Mannas), Rõuge

lasteaialapsed (juhendaja Ele Vakk), Rõuge
Kooli mudilaskoor, lastekoor ja poistekoor
ning Rõuge segakoor (juhendaja Ive
Ruusamäe), Varstu laululapsed (juhendaja
Monika Toom), Ruusmäe mudilased ja
tantsurühm Rõõmu-Liined (juhendaja Anne
Heier), Haanja lasteaialapsed ja mudilaskoor
(juhendaja
Ara
Bander),
Mõniste
lauluansambel Mehkarid (juhendaja Alo
Pihu), Misso Kooli lapsed ja lauluansambel
Meelespea (juhendaja Edda-Karin Luht),
Misso-Vastseliina pasunakoor (juhendaja
Valdur Helm), Rõuge Kooli 1.–3. klassi

Peo lõppedes saadeti rahvas ühiselt tantsu keerutades koduteele. Foto: Viivika Nagel

Pool sajandit alushariduse andmist Rõuges

Esimesed neli aastakümmet püsis Rõuge lasteaia hoone välimus muutumatuna. Lasteaia 40. sünnipäeval aastal 2010 avati ta pärast põhjalikku renoveerimist nii seest kui väljast uuena, sarnasust
endisega võib vaid aimata. Fotod: Rõuge lasteaed ja Viivika Nagel

Südasuvisel augustikuu teisel päeval täitub Rõuge Lasteaial viiekümnes tegutsemise aasta.
Lasteaia esimese juhi Lehte Ketsi mälestustest võib lugeda, et algus ei olnud kerge: juba
ehitus venis mitu aastat, tööks vajaliku leidmine oli keeruline ja aeganõudev.
Raskuste kiuste on Rõuge Lasteaiast praeguseks saanud hubane, lapsesõbralik ja vahva
lasteaed, millel on renoveeritud peahoone Rõuges ja eraldiseisev rühm Viitina koolihoones.

Rõuge Lasteaed kutsub oma endiseid ja praeguseid töötajaid, toetajaid ja häid
sõpru kokku reedel, 2. augustil kell 14.00, et koos meenutada, rõõmustada
taaskohtumiste üle, tunda head meelt tehtust ning tänada tegijaid.
Anna oma osalemisest teada telefonil 785 9285 või e-posti teel aadressile Rouge.
lasteaed@gmail.com kuni 30. juunini!

Rõuge vallas mõõdetakse radooni taset pinnases ja hoonete siseõhus
Käesoleval suvel viib Eesti Geoloogiateenistus
vastavalt Keskkonnaministeeriumi tellimusele Rõuge vallas läbi radooni mõõtmisi
pinnases. Täpsemalt mõõdetakse radooni
pinnaseõhus ja valikuliselt ka mõnede
elumajade siseõhus. Siseõhu mõõtmised
toimuvad sügis-talvel kütteperioodil kahe
kuu jooksul.
Töö tulemusena antakse hinnang valla
pinnase radooniohtlikkusele. See teave on
eriti oluline uusehituste konstrueerimisel
ja vanade ehituste renoveerimisel, sest
kaasaegsed ehitised on hästi tihendatud
ning põranda kaudu hoonetesse sisse imbuv
radoon ei tuuldu sealt välja loomulikul viisil.
Radoonimõõtmise käigus ei kahjustata
keskkonda, samuti ei ole ohtlikud radooni
siseõhus mõõtmise detektorid.
Radoon on väärisgaas, mis liigub pinnases
koos teiste gaasidega nagu lämmastik,
süsihappegaas, heelium jne. Radoon tekib
pinnasesse täiesti looduslikult uraani

radioaktiivsel lagunemisel. Radoon on
lõhnatu, värvitu ja maitsetu, inimese meeltele
tunnetamatu.
Radooni
radioaktiivsel
lagunemisel eraldub alfaosake, mis ei
suuda tungida läbi naha, kuid on ohtlik
sisse hingates, sest suudab purustada õrna
kopsukudet ja suurendab kopsuvähi riski.
Kaasaegsete ehitusvõtetega on võimalik
tõkestada radooni sattumist hoonetesse
ning vältida sellest tulenevat terviseriski.
Radoonimõõtmised teie vallas annavad
teadmise, kas ja millises piirkonnas tuleks
ehitamisel ja renoveerimisel radooniohuga
arvestada. Õigete ehitusvõtete kasutamine
aitab kaasa inimeste tervise säilimisele.
Eesti
Geoloogiateenistuse
geoloogid,
kes suvel teie vallas radooni mõõdavad,
loodavad elanike mõistvale suhtumisele!
Krista Täht-Kok
Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog

Radooni mõõtmine pinnaseõhust. Foto: Krista Täht-Kok.
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RUKO käis koos seto kõrge
delegatsiooniga Petseris
Kitarriorkester RUKO käis seto ülemsootska
Aare Hõrna kutsel 22. mail Petseris,
arendamas rahvaste sõprust. Tegelikult oli
taustaks kirikupüha nimega migulapäiv ehk
nikolai päev, mida peeti Tailovo küla kirikus
ja kalmistul. Päeva teisel poolel andis RUKO
Petseri kultuurimaja kõrval vabaõhulaval
koos seto delegatsiooniga kontserdi, millele
andis värvi noorsootska Maria.
Publikuks kogunes hulk kohalikke
venelasi ja ka kohalikke setosid, kes esi-

nejaid kodukeelsete hõigete ja sooja
aplausiga tihedalt kostitasid. Kindlasti aitas
õhkkonnale positiivselt kaasa ka orkestrijuhi
poolt kõlanud kandiline vene keel. Oma
kohalolekuga austas meid ka Eesti konsul
Pihkvast ning Petseri linnavalitsuse esindaja.
Kokkuvõtteks, kuna suutsime kõik üksteisele
muljet avaldada, võib meid ees oodata veel
mõni kutse setode suurde pealinna.
Indrek Hunt
RUKO orkestrijuht

Rõuge Unistuste Kitarriorkester Petseri kultuurimaja vabaõhulaval. Esiplaanil seto neiud
tantsuhoos. Foto: erakogu

Näitus ja raamat Haanja raamatukogus
Raamat „Nõiduslik Eesti. Tõestisündinud
nõia- ja ebausulood“ pajatab Eestis
tegutsenud rahvaarstidest, kes on kasutanud
ravimiseks
vahendeid
traatharjast
vankrimäärdeni. Raamatusse on koondatud
aastatel 1882–1943 ajalehtedes ilmunud
lood. Raamatu koostas Kalle Gaston,
illustreeris Anu Taul.

Valla koolide parimad õppurid
Rogosi mõisas vallavanema vastuvõtul

Ralph Emerson on öelnud, et hariduse võti
peitub õpilase austamises.
Kool on paik, kus lisaks erialaste teadmiste,
oskuste ja õpetamise vahendamisele
väärtustatakse
inimsuhteid
ning
arvestatakse igaühe isikupäraga. Seega on
iga kooli roll luua õpilastega hea kontakt
ning neid usaldada ja motiveerida.
Oluline on oma õpilastesse uskuda!
Ühes toimivas õppeasutuses on võrdväärseteks partneriteks nii kooli juhtkond,
õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad,
kes ühiselt moodustavad toetava ja toimiva
võrgustiku. Pean oluliseks, et õppija arengut
toetavas koolis on keskmeks õpilane: õpilane
kui laps, õpilane kui teismeline. Iga õpilane
on väärtus ning igas isiksuses on peidus
häid omadusi. Neid tuleb vaid märgata ja
tunnustada.
Rõuge vallas on saanud traditsiooniks
tänada ja märgata silmapaistvamaid
põhikoolide õppureid. Sel aastal tunnustati
28 Rõuge valla õpilast olümpiaadidel
osalemise ja väga heade õpitulemuste eest
ning tänati lapsevanemaid ja õpetajaid, kes
hoolivad, suunavad ja jagavad oma tarkusi
ning kogemusi. Pidulik vastuvõtt toimus
kolmapäeval, 29. mail Rogosi mõisas.
Rõuge valla vallavanem Mailis Koger
lausus oma tervituskõnes, et olla aktiivne
ja õppida hästi on valik, ja et tal on siiralt
hea meel nende noorte üle, kes on just

sellise valiku teinud. Meie koolides on
palju tublisid noori inimesi, kes mitte
ainult ei õpi hästi, vaid võtavad aktiivselt
osa erinevatest olümpiaadidest ning lisaks
jõuavad veel esindada oma kooli ja valda nii
maakondlikult kui ka erinevatel üleriigilistel
üritustel.
Aitäh teile, armsad Rõuge valla põhikoolide
tublimatest tublimad õppurid:
Ketli Saks, Merli Mari Utsal, Eleanora
Rõõmusoks, Sanel Štein, Johanna Sarik,
Märt Viidu, Aveli Valb, Mattias Antsov,
Laura Kirke Bertel Pertel, Stella Männiste,
Markus Luik, Soﬁa Semevsky, Laura
Baranov, Meeli Org, Eliise Viling, Miia
Isabel Anipai, Annabel Viks, Emma
Anete Samuel, Fred Kõlli, Karl Raju,
Elina Kahar, Carlos Jaaska, Lisette Must,
Karl Theodor Grigor, Anett Kaupmees,
Dimitra Giannakaina ja Oliver Puusalu
Aitäh ka teile, kallid Rõuge valla põhikoolide
õpetajad, kes te oskate oma õpilastes huvi
äratada ja seda hoida ning suunata, läkitate
neid end olümpiaadidel proovile panema ja
ennast ületama:
Ando Tuul, Külli Tuisk, Piret Viil, Maia
Paas, Asta Pazuhanitš, Kersti Aasa ja Ülle
Rumvolt
Marju Kõva
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Raamatu originaalpiltide näitust saab
vaadata Haanja raamatukogus kuni 31.
juunini.
Haanja raamatukogu on avatud esmaspäeval,
teisipäeval, neljapäeval, reedel kella 8.00–
16.30
Riina Lõhmus
Haanja raamatukogu juhataja

Foto: Viivika Nagel

Nursi kooli juubel ja kokkutulek
Osalustasu 10 eurot. Maksmine ülekandega arvelduskontole EE802200001103596562
(Maimu Hinn). Selgitus: kokkutulek, osaleja nimi, lõpetamise aasta.

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

Maksta saab ka sularahas kohapeal ja Nursi raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Kohtumiseni!

TÖÖPAKKUMISED
Konkurss Varstu kooli direktori ametikohale
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Varstu kooli direktori ametikohale.
Direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning
kooli üldise arengu tagamine.
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja nägemus oma
tööst Varstu kooli juhina ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
21.06.2019 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva (tel 514 8615).
Rohkem infot valla kodulehel aadressil https://rauge.ee/konkursid.
Varstu kooli info: www.varstu.edu.ee.

Konkurss Misso piirkonna sotsiaaltöö
spetsialisti ametikohale
Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi
ja muu abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korraldamine, informatsiooni kogumine ja töötlemine abivajajate kohta ning
nende nõustamine sotsiaalabi taotlemise võimalustest sotsiaaltöö spetsialisti
tööpiirkonnas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.
rauge.ee.
Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 18. juuni 2019 Rõuge Vallavalitsuse
e-posti aadressile vald@rauge.ee.
Kontaktisik: Maire Grosmann (tel 5330 0153). Rohkem infot valla kodulehel
aadressil https://rauge.ee/konkursid.

Haanja rahvamaja otsib perenaist
Haanja rahvamaja otsib perenaist, kelle põhitööks on maja ja selle ümbruse
korrashoid, talveperioodil ahjude kütmine.
Tööle asumise aeg: 1. juuli 2019
Kandideerimiseks saata avaldus aadressile sirjeparnapuu@gmail.com. Lisainfo
telefonil 516 5728 (Sirje Pärnapuu).
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Missomaa noorte tegemised Piiriveere Liidri programmi toel

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi loodi
2008. aastal ning on seega tegutsetud juba
üle kümne aasta. Noorteklubi tegevus
ei keskendu üksnes noortevaldkonna
arendamisele,
vaid
kogu
väikese
ääremaalise piirkonna ja kogukonna
toetamisele.
Läbi aastate on noorteklubi tegevus
olnud kord aktiivsem, teinekord kahjuks
jälle passiivsem. Kui puudub aktiivne
eestvedaja, siis on noorteklubi tegevused
passiivsemad ning uusi algatusi sünnib
vähe. Kuid nii noorteklubi kui ka valla
eesmärk on leida lahendus, et piirkonna
noorsootöö ei lakkaks toimimast. Lisaks
noorsootöö teenuse osutamisele on
MTÜ olnud koostööpartneriks teistele
piirkonna ühendustele, kutsunud ellu
uusi tegevusi kogukonnas ning toetanud
noorte algatusi.
Misso noorteklubi esimesed projektid
Piiriveere Liidrile said esitatud 2011.
aastal, kui vallas loodi noorsootöötaja
ametikoht. Sellest ajast kuni tänaseni on
Piiriveere Liidri projektivoorudest saanud
toetust kokku viis projekti ning projektide
eelarve kokku on olnud ligi 33 000 eurot.
Ühe väikese organisatsiooni ja piirkonna
noorsootöö arendamise seisukohast on see
toetus olnud väga märgiline ja oluline. See
näitab, et iga noor on Piiriveere piirkonna
jaoks oluline.
MTÜ Piiriveere Liider on aidanud soetada
noorteklubi tegevuseks olulisi vahendeid,
tänu sellele on noortekeskuses väga head
tingimused ja mitmekesised võimalused

vaba aja veetmiseks. Noorteklubis on eraldi
ruum piljardi mängimiseks, kööginurk,
noorsootöötaja tööruum ja Xboxi
mängutuba. Piiriveere Liidrist on saadud
toetust näiteks Xboxi mängukonsooli
ja mängude, televiisori, arvuti, printeri,
kõlarite, piljardilaua, filmikaamera, pehme
mööbli, lauamängude, köögimööbli ja
-tarvete jaoks. Lisaks sellele on soetatud
bändi- ja helitehnika, mida kasutavad ka
kohalik bänd ning rahvamaja. Helitehnikat
kasutatakse
samuti
väiksemate
noorteürituste läbiviimiseks. Soetatud
vahendid on loonud mõnusa keskkonna
ning pakkunud noortele erinevaid
tegevusi, samuti andnud tõuke järgnevate
projektide kirjutamiseks. Läbi aastate on
kõige populaarsem ning enim kasutust
leidnud Xboxi mängukonsool, teiste
väikeprojektidega on täiustatud tehnikat
ning soetatud juurde ka vahendid, et saaks
näiteks rallimänge mängida.
Hetkel on noorteklubi ellu viimas
Piiriveere Liidri ühisprojekti „MissoFest“.
Koostööprojekt sai ette võetud MTÜ
Misso Avatud Noorteklubi, Misso
Vallavalitsuse, MTÜ Hino Külaseltsi
ja Kotli Köök OÜ koostöös. Projekti
tegevused algasid juba kaks aastat tagasi
ning lõpevad sel aastal. Selle eesmärk oli
algatada ühistegevusi Missomaa erinevates
paikades, et aktiveerida kogukonda ning
näidata piirkonna erinevate paikade
mitmekülgsust. Samuti sooviti koolituste
abil tõsta piirkonna organisatsioonide
võimekust, et ellu kutsutud ettevõtmised
ja üritused saaksid tõusta kõrgemale
ja professionaalsemale tasemele ning
et oleks tagatud nende järjepidevus.
Koostöös MTÜ-ga Revolutsioon toimusid
erinevad ürituste korraldamisega seotud
koolitused vabaühendustele. Koolitussarja

kokkuvõtteks võib välja tuua, et koolitustel
osalemise aktiivsus kahaneb aja jooksul,
kuna osalejatel pole võimalust koolitustel
järjepidevalt osaleda. See on noorteklubile
üks oluline õppetund järgmisi tegevusi
planeerides.
Lisaks on projekti jooksul toimund kaks
toredat meelelahutuslikku üritust: kauni
Hino järve ääres „Heinakuu Hetked
Hinol“ ja omanäolises Tsiistre piirkonnas
asuvas teemajas „Kariibi Kultuuri
Festival“. Kohe-kohe on Misso laululaval
tulemas pereüritusena jaanipäevapidu
„Pullijärve Jaanike“. Suve lõpul on
võimalus oma keha ja meelt turgutada
terviseüritusel ning ühisprojekti viimane
üritus toimub sügisel. Kui „MissoFesti“
projektil oli alguses neli koostööpartnerit,
siis praeguseks on meeskond kasvanud
aina suuremaks. Kaasatud on piirkonna
noored ja kõik aktiivsed inimesed, kes
soovivad
piirkonda
atraktiivsemaks
muuta. Koostööpartnereid on juba ligi

kümme ning on suur rõõm tõdeda, et
oma kodukandi arendamine nii paljudele
korda läheb.
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi
jätkab oma tegevusega ning kirjutab
ka tulevikus aktiivselt projekte. Kuna
noorsootööteenuse korraldus on üle antud
valla allasutusele, siis on noorteklubi
põhiline eesmärk edaspidi eelkõige
tegeleda
projektipõhiselt
Missomaa
arendamisega ja seda kõigis olulistes
valdkondades. Samuti soovime toetada
noorte tehnikaringi, ellu kutsutavaid uusi
algatusi, seista oluliste teenuste säilimise
eest piirkonnas, koordineerida kohalikku
elu ning olla koostööpartneriks kohalikule
omavalitsusele ning Piiriveere Liidrile ja
teistele organisatsioonidele.
Meie noorteklubi tegemistele saab kaasa
elada Facebooki lehel Misso Avatud
Noorteklubi.
Mariliis Raidma
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi

Aeg valmistuda kolmandateks Vunki mano! loometalguteks

Senistel loometalgutel on Rõuge vald hästi esindatud olnud. Viimasel korral tõid meie valla
motomehed koju peaauhinna, mille toel oma unistust, mootorsõidukite matkarada, ellu viima
asuda. Foto: Sandra Eowyn Karu

Laupäeval, 31. augustil kell 11–15 toimub
Rõuges Ööbikuoru Villas suur suvelõpu ja
koolialguse perepidu.
Samasuguse peo korraldas MTÜ Nuti-Võlur
koostöös Ööbikuoru Villaga ka möödunud
aasta 2. septembril. Peol pakuti tegevusi
nii noorematele kui ka vanematele: kohal
olid näomaalingute tegija, ehete valmistaja,
fotograaf sõbra- ja perefotode tegemiseks ...
Meelelahutusliku poole eest vastutasid DJ
Kirke Haanja noortemajast ja noor muusik
Arnold Milihhin, kes harrastab fingerstyle
stiilis kitarrimängu. Võimalus oli värvida
kivikesi, joonistada suve, teha torti, sõita
puldiautodega. Ja ilmselgelt ehitasime ka
roboteid.
Sama toreda ürituse tahame korraldada ka sel
aastal!
Seepärast teeme eraisikutele ja organisatsioonidele üleskutse anda oma väike
panus. Panustada saab töötoa läbiviimisega,
rahalise annetusega või siis muul teile sobival
viisil. Töötoa läbiviimise soovist anna teada
siin: http://bit.ly/teemekoos või helista
telefonile 5622 2872.
Perepeol viiakse ellu ka heategevuslikku algatust „Anname noorele hoogu vol. 2“. Algatusega

Kahed Vunki mano! loometalgud on
edukalt seljataga ja mitukümmend
kasulikku ning Võrumaa elu edendavat
ideed on läbi töötatud. Enamus neist veel
arendab oma lahendusi edasi ja paljud on
jõudnud juba esimeste tulemusteni.
Loometalgud on osutunud üle ootuste
populaarseks ja on suur rõõm, et Võrumaa
inimesed on valmis oma kodukoha heaks
nii palju ära tegema ning kasutavad
innukalt koju kätte toodud pilootprojekti
võimalusi.
Ka kolmandad loometalgud ei ole
enam kaugel. Arvestades osalejate ning
ideede suurt hulka tuleks kõigil, kes
soovivad talgutest osa saada, juba nüüd
ettevalmistusi tegema hakata.
III Vunki mano! Loometalgud toimuvad
26.–28. septembril Võru Gümnaasiumis.
Avasime oma kodulehel vunkimano.

Suvelõpu ja koolialguse perepidu Rõuges

toetame jooksval aastal 21-aastaseks saanud
või saavat noort, kelle ühe unistuse täitumisele
saame koos kaasa aidata. Eelkõige on see toetus
läbi nooresse uskumise ja tema esiletoomise,
et kasvatada tema enesekindlust ja usku oma
eesmärkidesse. Rahaline toetus on noorele
lisaboonus. Aita kaasa noore leidmisel: http://
bit.ly/annamehooguvol2.
Eelmisel aastal andsime hoogu Kaarelile, kes
räägib järgmist:
„Avastasin video- ja fotograafia enda jaoks kolm
aastat tagasi. Fotosid tegin laenatud kaameraga
ja fotode töötlemist õppisin läbi juhendvideote.
Eelmisel aastal toimunud üritusel „Anname
noorele hoogu“ tundsin toetust ja usk endasse
suurenes veelgi. Sünnipäevaks sain ka oma
isikliku kaamera, mis on minuga nüüd kõikjal
kaasas. Aastaga olen jõudnud tõdemuseni,
et just videograafia on see, mis mind kõige
rohkem köidab. See on hobi, mis annab sellise
emotsiooni, mida enne tajunud ei ole. Võin
arvuti taga monteerides mitmeid tunde veeta
nii, et aeg lendab ja käes on juba uus päev.
Praeguseks on minu hobist saanud minu töö.“
Nutivõlurid Triinu, Jaana ja Egle

Foto: Kaarel Kõvatu

vorumaa.ee registreerumise, et kõik
huvilised saaksid ennast aegsasti
kirja panna. Eelmisel korral pidime
registreerimise juba kümme päeva enne
üritust sulgema, sest kohad said väga
kiiresti täis. Kuna sel korral mahub
loometalgutele natuke vähem osalejaid,
siis tuleb kaasalöömise otsus võimalikult
ruttu ära teha.
Kui soovid tulla osalema oma ideega,
siis anna endast korraldajatele esimesel
võimalusel teada, kirjutades e-aadressile
taavi.karu@gmail.com. Juba praegu on
päris mitu ideed kirjas, seega tasub kiiresti
reageerida.
Loometalguid korraldavad Võrumaa
Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ning
Helpific projekti “Co-creation of Service
Innovation in Europe” (CoSiE) raames.
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Töötukassa toetab karjäärivalikute tegemisel
Kas peas on ringelnud mõte,
et võiks teha midagi muud,
minna hoopis õppima, vahetada
töökohta, hakata ise ettevõtjaks,
minna
välismaale?
Kuidas
saada enesekindlust, et tehtud
valikud on õiged? Milliseid
karjäärivalikuid siis ikkagi teha?
Küsimusi on palju, kuid kust
saada vastuseid? Töötukassa
karjäärikeskuse töötajad aitavad.
Karjäärinõustamine aitab teha
tööeluga seotud otsuseid ja
planeerida karjääri.
Käesoleva aasta 1. jaanuaril toimus
karjäärireform, mille tulemusena
vahendab kõiki karjääriteenuseid
Eesti Töötukassa. Kui varem
pakkus näiteks noortele karjääriteenuseid Rajaleidja Keskus,
siis nüüd on kõik teenused
kättesaadavad Töötukassast.
Karjääriteenused on mõeldud
kõigile. Karjäärialast infot ja
nõu saavad nii noored, töötavad
isikud, vanaduspensionärid kui
ka töötud. Karjäärispetsialistid
aitavad leida ja kasutada sinu

karjääri kujundamiseks infot
õppimisvõimalustest,
tööturu
olukorrast, elukutsetest Eestis
ja välismaal. Karjääriteenuseid
pakutakse nii Töötukassa kontoris
kohapeal, koolides kui ka tööandjate juures.
Üha enam pööratakse tähelepanu
töötavatele inimestele. Kuuludes
sihtrühma on läbi Töötukassa
võimalik saada nii tasemeõppes
osalemise toetust kui ka tööturukoolitust. Toetame nende
erialade ja ametite õppimist,
kuhu on tulevikus vaja rohkem
töötajaid ning kus juba praegu
sobiva ettevalmistusega töötajaid
napib. Alates 2020. aastast
peavad kõik hooldekodudes
töötavad hooldustöötajad olema
vastava erialase ettevalmistusega.
Töötukassa toel on Võrumaal
ligi 20 hooldustöötajat saanud
võimaluse
osaleda
vastaval
erialasel koolitusel. Selleks, et
hinnata, kas Töötukassa saab
toetada
sinu
ümberõppesse
asumist, tuleb pöörduda Töötu-

kassa karjäärinõustaja juurde.
Hea tervis on meie kõige suurim
väärtus, kuid mida teha siis, kui
terviseprobleemid
hakkavad
kimbutama ning senisel töökohal
jätkamine
on
raskendatud?
Toetame ka tervisest tingitud
ümberõpet, et inimesed leiaksid
endale eriala, mis toetab nende
tööl püsimist.
Karjääriteenuste saamiseks võta
ühendust Töötukassa Võrumaa
osakonnaga
ning
broneeri
endale sobiv aeg, seda saab teha
ka e-töötukassas. Täpsem info
karjääriteenuste ja koolitustel
osalemise ja tasemeõppe toetusel
osalemise tingimuste kohta on
leitav
Töötukassa
kodulehel
aadressil https://www.tootukassa.
ee/.
Mariliis Raidma
Karjäärinõustaja
Eesti Töötukassa Võrumaa
osakond

Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ühesvaatamine
Võrumaal
7. juulil 2019 toimub Tallinna lauluväljakul XXVII laulupeo „Minu arm“ suurkontsert. Koostöös
Kultuuriministeeriumi, Rahvakultuuri Keskuse, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Eesti Rahvusringhäälinguga
toimub laulupeo kontserdi otseülekanne ja tantsupeo etenduse salvestuse vaatamine suurtel LED
väliekraanidel Võru vallas, Loosi mõisa hoovis. Tantsupeo ülekande algus on umbes kell 11.00 ning laulupeo
otseülekanne ühesvaatamiseks ja kaasalaulmiseks algab kell 14.00. Ootame kõiki tantsijaid ja lauljaid, kes
on jäänud ametlikust peost kõrvale, osalema rahvapeol ning esinema ülekannete ajal Loosi mõisa hoovis
koos Võrumaa rahvaga. Kogu päeva jooksul on avatud Uma Meki toiduala ja kohvikud, võimalik osaleda
erinevates õpitubades ja osta kohalike meistrite käsitööd.
Varje Kuusik
Käsitöö Kodu MTÜ
Rõuge Maarja kirik

Kirikute teated

Kolmainupüha (16. juuni) – kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
2. pühapäev pärast nelipüha, võidupüha (23. juuni) – kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
3. pühapäev pärast nelipüha (30. juuni) – kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
4. pühapäev pärast nelipüha (7. juuli) – kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vestlusõhtu neljapäeval, 27. juunil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas kiriku kantseleis T, N ja P kell 10.00–14.00 või
ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele EE 501010402007421005 (selgitusse märkida nimi ja aasta, mille
eest tasutakse).

Surnuaiapühad Rõuge valla kalmistutel

24. juunil kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
Kell 14.00 Vastse-Roosa kalmistul
14. juulil kell 11.00 Nogopalu kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
kell 13.00 Rõuge vanal kalmistul
21. juulil kell 11.00 Misso kalmistul, vihma korral Misso kirikus
28. juulil kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus
11. augustil kell 11.00 Pütsepa kalmistul. Kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
kell 13.00 Plaani kalmistul

keskkonnakunsti näitus
environmental art exhibition
ympäristötaidenäyttely

PÄHNI
15.6.–7.8.2019

Teretulemast avamisele
Welcome to the opening ceremony
Tervetuloa avajaisiin
14.6.2019 18.00

Tiiu Anttinen
Santiyago Delgado
Mervi Erkkilä
Elsa Hulkkonen
Maarit Malin-Pötry
Reijo Puranen
Mai Syrjälä
Aino Timonen
Mia Waire

RMK Pähni külastuskeskus Rõuge vald Võrumaa
RMK Pähni Visitor Centre, Rõuge Municipality, Võru County, Estonia

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 21. juuniks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

