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Rõuge vald on turismipärleid täis!

Nii kohalike kui külaliste poolt väga armastatud ja sageli külastatav rekonstrueeritud
RMK Luhasoo matkarada valiti Rõuge valla
2018. aasta keskkonnatäheks. Matkaraja
rekonstrueerimiseks kulus kaks aastat, mille
jooksul uuendati kokku 2,8 km laudrada
(kokku on raja pikkus 5 kilomeetrit) ning
järvele ehitati kaks platvormi. Uuendatud
rajal on külastajatel toredam ja ohutum
liikuda, platvormid pakuvad mõnusat
võimalust teekonna keskel puhata.
Mägede Häälega vestles ja küsimustele
vastas RMK külastuskorraldusosakonna
Lõuna-Eesti piirkonnajuht Tarmo Denks,
kelle eestvedamisel sellesarnased projektid
teoks saavad. Alustuseks avaldab Tarmo
siirast tänu tunnustuse ja tiitli eest: „Selle töö
taga olev meeskond teeb ka edaspidi kõik
selleks, et luua Eestimaa kaunite väärtuste
vaatlemiseks ning nautimiseks parimad
võimalused.“
Luhasoo matkaraja ja purrete maksumus
oli kokku 163 792 eurot, renoveerimiseks
saadi 85% toetust Ühtekuuluvusfondist.
Projekti 15-protsendilise omafinantseeringu
kattis RMK. Tööd projekteeris Urmas
Nugin IB OÜ ja raja ning purded ehitas
valmis Raxwood OÜ. Ehituseks kulus ligi
300 tihumeetrit sügavimmutatud puitu ja
enam kui 30 000 naela. Paraku ei sujunud
raja parandamine nii libedalt kui projekti
alustades loodeti: esialgu välja valitud ehitaja

ei suutnud oma kohustusi täita ning seetõttu
tuli kolme hanke asemel teha kokku viis.
Ajaliselt tähendas see projekti pikenemist
terve aasta võrra. Denks tunnustab
vallavalitsust, kes võttis enda peale lepingu
sõlmimise eramaaomanikuga, kelle maa
peal osa taristust paikneb.
Kui rääkida sellest, millega RMK
külastuskorraldusosakond üldse tegeleb,
siis peamiseks eesmärgiks on pakkuda
inimestele võimalusi looduses puhkamiseks
ning tutvustada kaitseväärtusi. Selleks on
puhke- ja kaitsealadele loodud igaüheõigusel
põhinev looduses liikumise süsteem. Oma
tegevusega aitab külastuskorraldusosakond
kaasa
inimeste
loodusteadlikkuse
ja -hoidlikkuse suurenemisele ning
vähendatakse kahjulikke mõjusid, mis
võivad kaasneda omatahtsi looduses
liikumisega.
Luhasoo õpperada on üks Lõuna-Eesti
215 loodushoiuobjektist, piirkond hõlmab
Pärnu, Viljandi, Valga, Tartu, Võru ja
Põlva maakondi, tükike ulatub koguni
Rapla ja Järva maakondadesse. Üle Eesti
loendatakse aastas kokku umbes 2,5
miljonit külastust ja nende hulk kasvab üha.
Objektide külastatavuse kohta saadakse
infot läbi külastusseiresüsteemi – see on
kindla metoodikaga loendurite abil läbi
viidav protseduur. „Järjest kasvav koormus
seab ka meie objektidele järjest suuremad

nõudmised. Peale igapäevase planeerimise,
hooldamise ja rekonstrueerimise tegeleme
me ka erinevate seiretega (külastusmaht,
koormustaluvus, ressurss), mis annavad
meie planeerimisse olulise sisendi,“ räägib
Denks.
Rõuge valla alale jääb 25 RMK külastuskorraldusosakonna majandatavat objekti,
nende seas erinevad paigad alustades
Pullijärve metsamajast, Luhasoo, Paganamaa
ja Rõuge matkaradadest ning lõpetades
Pähni külastuskeskuse ning kõlakodadega.
Rõuge valda läbib pikalt ka RMK matkatee
Peraküla–Aegviidu–Ähijärve haru, mis on
samuti külastajate seas populaarne ning
selle kasutajateks on ka väga palju erinevate
välisriikide matkahuvilisi.
Mis külastuskorralduse osakonna juhile
oma töös enim rõõmu valmistab ja mis
muret?
„Eks kõige rohkem rõõmu teeb ikka
külastajate teadlik käitumine, samas kõige
häirivamad on just selle puudumisest
tingitud juhtumid. Ei soovi ju meist keegi
minna prügistatud, poolenisti lammutatud
ja pulberkustutist valgeks lastud metsaonni
puhkama – ikka soovime, et meid ootaks ees
ja meie tegevusest jääks maha puhas ning
korras plats.“
Mis paika ise Rõuge valla turismipärliks
pead?
Tarmo arvates on Rõuge vallas väga palju
turismipärleid, see on kindlasti tingitud
meie kandi eripärasest maastikust. Rõuge
ürgorg koos Hinni kanjoniga, Paganamaa
piiriorg, Luhasoo, järvederohke Haanja
looduspark … Kõige isiklikumaks peab
mees aga sidet Paganamaaga – paljud
kindlasti ei tea, aga just seal on Eesti esimene
tähistatud ning infoga varustatud õpperada.
Tulevikuplaanidel pikemalt peatumata
kergitab Denks pisut saladuskatet, et
järgmise objektina võetakse Rõuge vallas
põhjalikumalt ette Ööbikuoru matkarada.
Kui sageli ise mujal Eestis loodusradadele
matkama satud ja kas suudad neid ikka
puhkepaikadena nautida või kipud
pigem logisevaid treppe ja viltuseid silte
märkama?
„Tegelikult juhtun ikka üle Eesti ka
matkaradadel ja puhkekohtades käima,

Rõuge postipunkt kolib kauplusest raamatukokku
Alates 1. augustist alustab Rõuge postipunkt
tööd raamatukogus, praegune Coopi
kaupluses asuv postipunkt lõpetab töö
1. juulist. Uue postipunkti avamiseni on
postiteenus Rõuge elanikele juulikuu
jooksul jätkuvalt tagatud: saadetised, mis
mahuvad kliendi postkasti, pannakse
postkasti. Ülejäänud saadetised saab Rõuge
valla elanik kätte kas Võru postkontorist või
vajadusel saab need ka kirjakandja kaudu
tasuta koju tellida. Muid postiteenuseid
ja postikaupa saab juulikuus samuti
kirjakandja vahendusel. Kirjamarke ja
ümbrikuid saab Rõuge Coopi kauplusest ka
edaspidi.
Kirjakandja toob teenuse koju või
kontorisse
Paljud ei oska võibolla oodatagi,
et postiteenuseid saab kasutada ka
postkontorisse minemata, isegi kodunt
lahkumata. Kõigil postiteenuse kasutajatel,
kes elavad või asuvad maapiirkonnas
postiasutusest kaugemal kui 5 km, on
võimalus kutsuda kirjakandja lisatasuta

koju või tööle ning kasutada postiteenuseid
oma elu- või asukohast lahkumata. Naljaga
pooleks võib öelda, et kirjakandjast saab
üha enam postikuller, kes toimetab kohale
pakke, müüb marke ja ümbrikuid ning
võtab vastu saatmist vajavaid kirju.
Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta,
maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile
kehtestatud teenustasude eest nagu tuleks
maksta ka postkontoris. Kirjakandjat saab
kohale kutsuda kodulehel oleva vormi
kaudu https://www.omniva.ee/era/abiinfo/
kirjakandja_tellimine või telefonil 6616616.
Rõuge vallas asuvad postipunktid
Haanja postipunkt asub Haanja Coopi
kaupluses (Võru tee 7) ning on avatud
esmaspäevast pühapäevani kell 10.00–20.00.
Ruusmäe postipunkt asub Ruusmäe Coopi
kaupluses (Ruusmäe küla) ning on avatud
esmaspäevast reedeni kell 10.00–19.00;
laupäeval ja pühapäeval suletud.
Misso postipunkt asub Misso Coopi
kaupluses (Misso alevik) ning on avatud
esmaspäevast laupäevani kell 9.00–20.00;
pühapäeval kell 10.00–20.00.
Mõniste postipunkt asub Mõniste Coopi
kaupluses (Mõniste küla) ning on avatud
esmaspäevast reedeni kell 13.00–15.00;
laupäeval ja pühapäeval suletud.

Varstu postipunkt asub Varstu raamatukogus
(Kultuuri tn 1) ning on avatud esmaspäeval,
teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 8.30–
15.30; kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval
suletud.
Lähim postkontor
Võru postkontor asub Võru linnas aadressil
Vilja 14B ning on avatud esmaspäevast
reedeni kell 9.00–18.00; laupäeval ja
pühapäeval suletud.
Lähimad pakiautomaadid
Võru Kesklinna pakiautomaat aadressil Jüri
45, Võru.
Võru Maksimarketi pakiautomaat aadressil
Jüri 83, Võru.
Võru Maxima pakiautomaat aadressil Kooli
2, Võru.
Postmark kauplusest ja kiri kirjakasti
Kirja postitamiseks on Rõuges kaks
kirjakasti, mis on paigutatud enim
käidavatesse kohtadesse (tervisekeskus ja
kauplus). Kel aga vaja lihtsalt kirjamarke
või ümbrikke, ei pea nende pärast üldse
ette võtma eraldi postiasutuse külastust:
kirjamarke ja ümbrikke müüakse ka Rõuge
Coopi kaupluses, kus ostu saab tehtud
poekülastuse käigus.
Head posti- ja pakiteenuse kasutamist!

aga tõepoolest avastan end sageli tööalase
pilguga ringi vaatamas: mida saaks ühes või
teises kohas ehk paremini teha. Nii et tööst
täielikult välja lülituda naljalt ei õnnestugi.“
Kui suureks hindad kohalike inimeste huvi
RMK külastuskohtade vastu? Miks peaks
üks keskmine eluaeg maal ja loodusega
koos elanud inimene oma kodumetsast
mujale, RMK radadele, lõkke-, suplus- ja
muudesse kohtadesse minema?
„Inimestel on alati huvi ilusate kohtade
vastu. Mida lihtsamini neile ligi pääseb,
seda rohkem külastajaid on. Eks siin
looduse keskel elavad inimesed on samuti
uudishimulikud teiste kohtade suhtes, kuigi
nende teadmised loodusest on võrreldes
kaugemalt tulnutega oluliselt paremad ning
ümbritseva looduse kogemine ja tajumine
on igapäevased.“
Millised on viimased trendid loodusturismis ja külastuskohtade arendamises?
Millised atraktsioonid tõmbavad tänapäeva inimest, kas tavaline infotahvel ikka
veel toimib või eelistatakse pigem liikuvat
pilti ja ekraane?
„Loodusesse ehitades püüame kasutada
järjest vastupidavamaid materjale. Puit
on küll ilusam ning sobib loodusesse
parmini, aga tahes-tahtmata liigume
osaliselt metalli kasutamise poole,“ nendib
Tarmo. Eks inimeste arvamused on ka
erinevad: kes soovib looduses näha meeletut
disainlahendust ja kes eelistab pigem lihtsust
ning looduslähedust.
RMK külastuskeskused pakuvad ajaga
kaasas käies küll ka tahvelarvutite või
telefonidega läbi viidavaid programme, kuid
pigem võiks nutividinad looduses liikumisel
siiski taskusse jääda: „Nii saab oma silmi ja
kõrvu kasutada ümbritseva jälgimiseks ja
märkamiseks.“
Lõpetuseks soovib Tarmo kõigile lugejatele
ilusa suve jätkumist ning julgustab
aktiivselt looduses liikuma. Kõik RMK
puhkamisvõimalused üle Eesti on kenasti
üleval kodulehel www.loodusegakoos.ee, lisa
saab küsida ka RMK Pähni külastuskeskusest.
Viivika Nagel

Juulist
muutub surma
registreerimise
kord

1. juulist 2019 muutub Eestis surma
registreerimise kord – tervishoiuteenuse
osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info
rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.
Rõuge Vallavalitsusel lõpeb sellega alates
01.07.2019 surma registreerimise pädevus ning surma vallavalitsuses enam
registreerida
ei
saa.
Erandjuhtudel
registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus- Võru Linnavalitsus.
Samas saavad lahkunu lähedased vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust.
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Rõuge Vallavolikogu 18. juuni 2019 istungil
vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Arvas Varstu Vallavolikogu 10.12.2002
otsusega nr 13 „Vaba põllumajandus- ja
metsamaade erastamine“ kinnitatud vaba
põllumajandus- ja metsamaa erastajate
nimekirjast välja maatüki nr 61 osas
erastamist taotlenud ettevõtja Mitt Oove
Laane talu.
2. Muutis Varstu valla jäätmehoolduseeskirja
§ 22 lõiget 4 ja uus sõnastus on järgmine:
„(4) Jäätmeveo teenustasu muutmist ei
saa taotleda enne 12 kuu möödumist
korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise
algusest ja mitte sagedamini kui kord aastas.
Teenustasu muutmiseks peab jäätmevedaja
esitama põhjendatud avalduse, mille
alusel hinnatakse teenustasu muutmise
vajalikkust/mittevajalikkust.“
3. Määras alates 01.10.2019 Haanja ja
Nimi ja asukoht
Misso alevik, Riia mnt 24
Missokülä küla, Metsaveere
Luutsniku küla, Valgemaja
Varstu alevik, Vilja tn 2
Ruusmäe küla, Mäe tee 1,
korter 9
Ruusmäe küla, Mäe tee 1,
korter 10
Nursi küla, Nursi
rahvamaja

Ruusmäe külades ühisveevärgiga ja
kanalisatsiooniga hõlmatud aladel veeettevõtjaks AS Võru Vesi (registrikood
10004973, asukoht Ringtee tn 10, Võru).
Vee-ettevõtja AS Võru Vesi ainuõiguse
perioodiks on määratud 01.10.2019 kuni
30.09.2024.
4. Jättis rahuldamata vaide Rõuge
Vallavolikogu 17.04.2019 otsuse nr
1-3/27 „Arvamus Ala-Palo II liivakarjääri
mäeeraldise kaevandamisloa taotluse ja
otsuse eelnõu kohta“ kehtetuks tunnistamise
nõudes.
5. Kinnitas Rõuge valla 2018. aasta
konsolideerimisgrupi
majandusaasta
aruande.
6. Otsustas võõrandada avaliku kirjaliku
enampakkumise korras vallale kuuluvad
kinnistud:

Sihtotstarve ja suurus
ühiskondlike ehitiste
maa, pindala 2 287 m2
maatulundusmaa,
pindala 3,54 ha
elamumaa,
pindala 14 913 m2
elamumaa,
pindala 9 899 m2
elamumaa,
korteri üldpind 57 m2
elamumaa,
korteri üldpind 67,90 m2
ühiskondlike ehitiste
maa, pindala 2 182 m2

Alghind

Tagatisraha

Osavõtutasu

40 000

4 000

400

22 000

2 200

440

10 000

1 000

200

5 000

500

100

1 000

100

50

1 100

110

50

12 000

1 200

240

Krabi küla, Pargiveere

elamumaa,
pindala 4 860 m2

5 000

500

100

Raagi küla, Karjalauda

tootmismaa,
pindala 13 402 m2

10 000

1 000

200

Karisöödi küla, Päkapiku

ärimaa, pindala 350 m2

500

50

50

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. august 2019 kell 10.00. Avaliku enampakkumise
tingimuste kohta avaldab vallavalitsus teate kohalikus ajalehes, valla veebilehel ja
infokanalites. Jälgige teateid!
7. Kinnitas Rõuge Koostöökeskuse struktuuri. Keskuse tööd juhib keskuse juht, talle alluvad
logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja psühholoog. Lisaks on struktuuris terapeut,
nõustaja, tugiisik ja koristaja, kelle ametikohad täidetakse vastavalt vajadusele.
Juulikuus volikogu korralisi istungeid ei toimu.

Vallavalitsus ootab ettepanekuid
arengukavasse ja eelarvestrateegiasse

Eelmise aasta oktoobris kinnitati Rõuge valla arengukava 2018–2035 ja eelarvestrateegia
2018–2022. Mõlemad dokumendid vaadatakse igal aastal üle ning vajadusel viiakse sisse
muudatused.
Kõigil Rõuge valla elanikel ja sõpradel on võimalus arengukava ja eelarvestrateegia
parendamisele kaasa aidata, tehes oma ettepanekud internetis selleks loodud vormis.
Enne ettepanekute tegemist tutvuge kindlasti kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga,
mille leiate valla kodulehelt aadressilt https://rauge.ee/arengukavad (menüüs Juhtimine
–> Arengukavad). Muudatusettepanekuid ootame selleks loodud vormi kaudu, mis asub
valla kodulehel aadressil https://rauge.ee/kusitlus (otseteed kiirlingina ja nupuna kodulehe
avalehe paremas veerus; menüüs Juhtimine –> Arengukavad –> Küsitlus).
Ettepanekuid kehtiva arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks saab esitada kuni
esmaspäeva, 5. augustini.
27. augustil toimub arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine volikogus ning sellele
järgneb eelnõu avalikustamine. Muudetud arengukava ja eelarvestrateegia võtab vastu
vallavolikogu hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.
Täiendav info: Aira Udras, arendusosakonna juhataja (arendusjuhataja@rauge.ee, 5388
4943)

24. juulil algusega kell 18 kontserdiõdak Viitinas Kalkuni
kõrtsi juures (Töökoja bussipeatus).
Viljandi folgi programmiga astuvad üles Mari Kalkun ja
VHK Keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatusel. Esineb ka
vokaalansambel Viitina Mehed, avatud on kohvik.
Sissepääs vaba annetusega, kõik on teretulnud!

TÖÖPAKKUMISED
Rõuge Põhikool otsib oma meeskonda
• Inglise keele õpetajat (4 tundi)
• Pikapäevarühma õpetajat (2,0)
• IT-spetsialisti
• Väikeklassiõpetajat
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata kuni
31.07.2019 e-aadressil kool@rouge.edu.ee või toomas.raju@mail.ee.
Tööd puudutav sisuline info telefonil 510 4900 (Toomas Raju).

Hoia oma kinnistu korras!

Alanud on kaunis suvi ja paljud
suvilaomanikud naudivad oma puhkust
maal, seega kordame üle põhitõed, mille
järgimine tagab kena ja korras kinnistu ning
vastavuse meie valla heakorraeeskirjale.
Heakorrastatud kinnistu on selline, mida
on hea vaadata ja mis ei riiva võrreldes
naaberkinnistutega silma. Selline kinnistu
on niidetud, puud-põõsad hooldatud, seal ei
ole prügihunnikuid ega seisma jäänud asju,
olgu selleks siis lauavirn, vana kodumasin
vms. Rõuge vallas on enamik kinnistuid
korras, kuid suhtumine oma kinnistu
korrashoidu on kahjuks erinev. Enamik
inimesi reageerib kinnistu heakorrale
tähelepanu juhtimisele kohe ning seda ole
vaja rohkem korrata, kuid mõne kinnistu
omanikku tuleb igal aastal uuesti korrale

kutsuda. Probleemsemad kohad on pigem
need, kus kinnistut ei kasutata, teiste hulgas
sellised, mille omanikeks on vanemad
inimesed, kes ei jõua enam suvilas käia ja
seda hooldada. Samuti riivavad silma tühjad,
hoonestamata või lagunenud hoonetega
kinnistud, mis ootavad müüki või on n-ö
pensionisambana oma aega ootama jäetud.
Niitmisega kaasneva müra juures soovitame
silmas
pidada
korrakaitseseadusest
tulenevat öörahuaega: teisi isikuid häirivat
müra ei tohi tekitada kell 22.00–06.00 ja
puhkepäevale eelneval ööl südaööst kuni
hommikul kella 7-ni.
Hoiame koduvalla korras!
Jaanis Tanilsoo
Keskkonnaspetsialist

Alates 1. augustist muutuvad Mõniste
hooldekodus Pihlakobar
hooldusteenuse hinnad

Hooldekodu Pihlakobar väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse hoolduspäeva
maksumus on alates möödunud aasta
oktoobri algusest olnud 21.00 eurot.
2019. aastal on suurenenud mitmesugused
kulud, neist kõige enam tööjõukulud
seoses töötasu alammäära tõusuga;
kütuse hinnatõusust tingituna on tõusnud
toiduainete hind. Seega on hooldekodul
tekkinud vajadus hoolduspäeva maksumuse
muutmiseks.
Kuna hoolduspäeva maksumus on olnud
ühesugune kõikidele klientidele, siis soovime
muuta hinnad kolmeastmeliseks, arvestades
klientide toimetulekut ja hoolduskulusid.
Alates 1. augustist 2019 on hooldusteenuse

hinnad (sisaldavad ravimite maksumust)
alljärgnevad:
1. Üliraske hooldatav (lamaja) 22,50 €/
ööpäev.
2. Raske hooldatav (kasutab pidamatuse
vahendeid ja vajab olulist kõrvalist abi
igapäevastel tualetitoimingutel) 22,00 €/
ööpäev.
3. Kerge hooldatav (ei kasuta pidamatuse
vahendeid ning ei vaja olulist kõrvalist abi
igapäevastel tualetitoimingutel) 21,00 €/
ööpäev.
4. Hooldekodust eemal viibimise (haiglas,
kodus jne) päeva maksumus 16,50 €/ööpäev.

Valla raamatukogude suvised
puhkused ja lahtiolekuajad

Haanja raamatukogu on puhkuseks suletud 1.–21. juulini, ülejäänud ajal avatud E, T, N ja
R kell 8.00–16.30.
Krabi raamatukogu on puhkuseks suletud 1.–28. juulini, soovijatele avatud 10. ja 17. juulil
kell 8.00–13.00.
Kuutsi raamatukogu on puhkuseks suletud 15. juulist 4. augustini.
Luutsniku raamatukogu on 1.–5. juulil suletud (täiendkoolitusel), ülejäänud suve avatud
tavalistel aegadel (E ja K 10–17, R 10–16).
Misso raamatukogu on puhkuseks suletud 1.–28. juulini, soovijatele avatud esmaspäeviti
(1., 8., 15., 22. juulil) kell 9.00–16.00.
Mõniste raamatukogu on puhkuseks suletud 3.–31. augustini.
Nursi raamatukogu on puhkuseks suletud 8.–21. juulini ja 5.–18. augustini.
Ruusmäe raamatukogu on puhkuseks suletud 9.–22.juulini.
Rõuge raamatukogu on puhkuseks suletud 1.– 31. juulini.
Varstu raamatukogu ja postipunkt on puhkuseks suletud 22. juulist 18. augustini, soovijatele
avatud 31. juulil kell 9.00–13.00.
Viitina raamatukogu on suletud 1.–5. juulini (täiendkoolitusel); puhkuseks suletud 22.
juulist 4. augustini ja 19. augustist 2. septembrini.
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Töötajatesse investeerimine – töötukassa pakub tööandjatele
koolitustoetust oma töötajate koolitamiseks

Sobivate oskustega tööjõu puudumine
jooksutab nii mõnegi tööandja „kõvaketta“
kokku. Abiks saavad tulla töötukassa
tööandjate konsultandid, kelle ülesandeks
on tööandjaid igakülgselt toetada ja oma
piirkonna tööelu edendada. Töötukassa
teenused on tööandjale tasuta.
Kuidas leida oskustega töötaja?
Töötajate leidmiseks on mitmeid võimalusi,
kõige lihtsam on panna töökuulutus
töötukassa portaali. Tööpakkumise sisestamise käigus näeb tööandja kohe ka
seda, kui palju on tema tööpakkumisele
töötukassa andmebaasis sobivaid kandidaate. Töötukassa andmebaasis on üle
30 000 inimese CV. Pärast tööpakkumise
kinnitamist saab tööandja e-töötukassa
kaudu tutvuda sobivate isikute CV-dega ning
soovi korral inimesi ka ise kandideerima
kutsuda.
Kui sobivate oskustega töötajaid siiski ei leita,
siis tuleks mõelda, kuidas sellised inimesed
ise ettevõtte vajadustele vastavalt välja

koolitada. Töötukassa toetab koolitustoetuse
kaudu töötajate värbamist ametitesse, mis
lähiaastatel on kasvava tähtsusega ning kus
sobiva ettevalmistusega töötajaid napib.
Koolitustoetust saavad taotleda tööandjad,
kes on sellistele ametitele töötukassa
portaalis
tööpakkumise
avaldamisega
töötajaid otsinud, kuid pole siiski vajalike
oskustega inimesi leidnud. Toetatavate
ametite loetelu leiate töötukassa portaalist.
Kui palju ja kuidas?
Töötukassa toetab väljaõpet, mille puhul
tuleb töötajat koolitada vähemalt 80
akadeemilise tunni ulatuses. Koolitused
peavad toimuma ühe aasta jooksul.
Töötukassa
kompenseerib
tööandjale
töötajate koolituskulu, palgakulu koolitusel
osaletud aja eest (tunnitöötasu alammääras)
ning hüvitab töötaja koolitusel osalemisega
tööandjale tekkinud sõidukulud. Ühe töötaja
kohta üldjuhul kuni 50% eelpool nimetatud
kuludest, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot.
Üle 50-aastaste, erialase hariduseta, vähese
eesti keele oskuse või terviseprobleemidega
töötajate koolitamisel hüvitatakse kuni
80% kuludest, kuid mitte rohkem kui 2000
eurot töötaja kohta. Kui uus töötaja leitakse
töötukassa kaudu registreeritud töötute
seast, hüvitatakse aga 100% koolitusega

seotud kuludest, kuid mitte rohkem kui
2500 eurot töötaja kohta.
Töötajaga
tuleb
sõlmida
tähtajatu
või vähemalt kuuekuuline tööleping.
Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne
töötaja tööle asumist ja enne koolituse
algust, piisab ka ühest päevast enne
koolitust. Otsus toetuse saamise kohta tuleb
üldjuhul 3–4 nädala jooksul. Esialgu kannab
tööandja kõik koolitusega seotud kulud
ise, koolitustoetust makstakse kuluaruande
alusel.
Alustavale ettevõttele on igasugune abi ja
toetus väga oluline
Üks ettevõte, kes on töötukassa võimalusi
kasutanud, on Pärnus tegutsev vineeritehas
Metsä Wood Eesti AS. Ettevõte kuulub
Soome rahvusvahelisse kontserni Metsä
Group ning ettevalmistused uue tehase
avamiseks Pärnusse algasid juba 2016. a.
Vineeritehas on värvanud aastaga üle 100
tubli töötaja, mis on Pärnu suuruses linnas
oluline saavutus.
Kuna tegemist on spetsiifilise tootmisprotsessiga, on uute töötajate koolitamine
väga oluline. Töötaja peab lisaks oma
tootmisliinile tundma protsessi tervikuna,
mistõttu viib ettevõte kõigile töötajatele
läbi põhjaliku teoreetilise vineeritootmise

kursuse. Tegemist on suure investeeringuga
töötajatesse ning Eestist selleks sobivat
koolitajat leida oli väga keeruline.
Seetõttu alustati koostööd rahvusvahelise
vineeriseadmete
tipptootjaga
Raute
Corporation, kellel on pikaajaline koolitamise kogemus.
Metsä Wood Eesti AS-i personalijuht
Merite Liidemaa-Pärn soovitab kõikidele
tööandjatele, kes töötajaid otsivad, leida
aeg ja võimalus süveneda töötukassa
võimalustesse. „Kui alguses võib tunduda
ettevõtmine aeganõudev ja keeruline, siis
tegelikult sai koos töötukassaga jagu igast
murest ja vajalikud dokumendid esitatud,“
räägib ta ja julgustab ka teisi tööandjaid:
„Võita on väga palju! Usume ja loodame, et
meie koostöö jätkub ka edaspidi sama hästi.
Oleme töötukassale ja selle meeskonnale
väga tänulikud!“ Täisvõimsus saavutatakse
tehases aastaks 2020 ja selleks ajaks on
töötajate pere kasvanud paarisajani.
Täpsemad tingimused koolitustoetuse
taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt
internetist. Lisainfot küsige töötukassa
tööandjate konsultandilt või saatke e-kiri
aadressil koolitustoetus@tootukassa.ee.

Rõuge vallas toimus taas integratsiooni ja keelekümbluse NOKO!
Noortekohtumise (NOKO) projekti „Saame
looduses hakkama“ esimene osa toimus
Viitina mõisamajas 19.–23. juunil, osalesid
kaheksa eesti emakeelega Rõuge põhikooli
õpilast ning kaheksa Narva Paju kooli
noort, kelle emakeel on venekeel. NOKO
jooksul toimusid erinevad tegevused:
õpitoad, kus noored said erinevaid oskusi
looduses hakkama saamiseks, õpiti tundma
kultuurilisi erisusi, arendati sotsiaalseid
oskuseid ja tegeleti keelekümblusega.
Eriliseks teeb selle projekti veel see, et kolm
noort Narvast õpetasid Rõuge noortele
vene viipekeelt ja Rõuge noored said end
igakülgselt arendada, õppides suhtlema
kuulmispuudega noortega. Lisaks käidi
Rõuge Ööbikuorus, Pähni looduskeskuses
ja Luhasoo matkarajal. NOKO projekti
korraldavad Rõuge Põhikooli õpetaja Karin
Siig ja Narva Paju kooli õpetaja Natalja
Varkki. NOKO tegevused, toitlustus ja
majutus on osalejatele tasuta, projekti
rahastab SA Archimedes noorteagentuur.
NOKO projekti teine osa toimub augustikuus
Narvas, siis jätkame õppimist juba alustatud
teemadel.
Osalevad noored ise ütlesid esimese koh-

tumise kohta nii:
Albert: „Ma sõbrunesin heade noortega. Ma
üllatusin, et mõned Eesti noored räägivad
ka vene keelt, ise aga õppisin kas või veidigi
eesti keelt rääkima.“
Gajanee: „Ma õppisin projektist seda, et
kõikide inimestega on võimalik sõbraks
saada, kui sa oskad nendega rääkida!“
Nastja: „See projekt on väga õpetlik ja
kasulik. Me leidsime õpperajalt Soome
kunstnike 12 kunstiteost, mis olid seotud
keskkonnakaitsega. Selles projektis mulle
meeldis see, et kõik noored olid väga
sõbralikud, püüdsid kuulata teineteist ja
teineteisega arvestada.“
Brigitta: „Meil on koos olnud tõeliselt
lõbus ja koostöö sujub suurepäraselt!
Sellised kohtumised on tulevikuks väga
kasulikud, sest arendavad suhtlemisoskust
ja mõttetööd. Ma isiklikult loodan, et jääme
Narva noortega suhtlema ka peale projekti
lõppu.“
Alisa: „See projekt meeldis mulle väga – ma
ei unusta kunagi neid päevi, mis ma Rõuges
veetsin. Tuleks ainult kiiremini järgmine
projektikohtumine!“
Terje: „Sain teada, kuidas viipekeeles suhelda

NOKO projektiseltskond Rõuge Suurjärve ääres. Foto: Karin Siig

ja üldse palju infot selle kohta, kuidas tulevad
toime kuulmispuudega inimesed.“
Olja: „Praegu ma enam ei karda teisi noori.
Ootan juba teist kohtumist, mil nad tulevad
Narva ja me oleme jälle koos. Ma tahan Eesti
noortega veel kohtuda.“
Karel: „Ma tahaksin teisel kohtumisel näha,
kui palju Narvas vene rahvusest inimesi elab
ja kas seal koolis on samad õppetingimused

kui meil.“
Saša: „Ma õppisin põrandal ja magamiskotis
magama.“
Kaspar: „Õpetasin Daniilile, kuidas paadiga
aerutada ja mind üllatas, kui hästi ta
hakkama sai! Lisaks vene ja viipekeelele sain
palju teadmisi kuulmisimplantaatide kohta.“
Karin Siig
NOKO projektijuht

XXV Paganamaa päevad 12.-13. juulil
nende ühenduste kätte, kes lõimisid kavasse Paganamaa
Brassi ja teisi huvitavaid esinejaid.

Kutsuvad kaugused matkama meid,
tallama tundmatuid radu ja teid.
kuid pea mõistad Sa
üks kauneimaid paiku on Paganamaa.
/Paganamaa valsi 1. salm; S. Männingu/
Paganamaa kandi küladel on üks tore ja pika ajalooga
traditsioon. Igal suvel, täpsemalt juuli teisel nädalavahetusel,
peetakse kogukonna ja paikkonna sõprade pidu „Paganamaa
päev“. Seekord peame pidu juubeli vääriliselt kahepäevasena
ja ühe ürituse toimumiskoha osas hajutatumalt – praeguse
Paganamaa maastikukaitseala rajamise idee sünnipaigas
Pähnil.
Mõni sõna selle traditsiooni ajaloost. Paganamaa päevi
on tähistatud alates aastast 1995, mil praeguste Võru
folklooripäevade traditsiooni loojad Võru kultuurimajast
„Kannel“ tõid folklooripeo linnast välja metsa rüppe,
lavastades tantsuetenduse „Paganamaa legendid“. Sealt edasi
kuni 2005. aastani oli korraldajaks Varstu kultuurikeskus, kes
pakkus külalistele elamusi Pagana legendide rajal, kohaliku
külateatri etendusi ja simmanit. Pärast seda läks Paganamaa
päeva korraldamine kohalike vabatahtlike sädeinimeste ja

Seekord ühe päeva võrra pikemal peol pakume eelevatega
võrreldes erilisemaid sündmusi: reede õhtul noortele ja
nooruslikele öödiskot, vaba lava ja pop-up Krabi kõrtsi
Paganamaal; reede õhtul Pähnil Ööülikooli avalikku
salvestust paganluse teemadel Marju Kõivupuu ja Jaak
Tuksamiga;
päikesetõusukontserti
Liivajärvel,
kus
päeva laulab sängist välja Mari Kalkun; sellele järgnevat
hommikumatka Paganamaal koos hommikusöögiga;
spordisõpradele Paganamaa-teemalist orienteerumismänguvõistlust „Tunne Paganamaad“; suurelt laulu- ja tantsupeolt
naasvate Paganamaa sõprade laulu- ja tantsukavanumbreid,
Paganamaa Brassi, Wana Wõromaa Wunkorkestrit ja
üllatusesinejaid.
Põnevil kohalike näitemängusõprade meeli kõditab
Krabi külateater omaloomingulise võrukeelse näidendiga
„Pordumaja“.
Simmani peame maha kantriansambliga „Metsik Lääs“
Läänemaalt.
Matkasõpradele loome telgialad.
Piletid on müügil
Piletilevis ja ka tund enne sündmuste algust kohapeal.
Juubeliüritust toetavad KOP programm, Kultuurkapital ja
Rõuge vald.
Trehvämi Rõugõ takan mõtsan maamuna kõgõ ilosamba
kotusse pääl!
Aive Adler
Paganamaa Arendamise Mittetulundusühingu
juhatuse liige
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Rõuge valla noortevolikogu on end arendamas läbi rahvusvahelise noorsootöö

Rõuge noored Poolas projektikohtumisel. Vasakult: Kaur Kõva, Kaisa Langus, Ele Laks,
noorsootöötaja Kirke Saarnits, Lisete Heitur. Foto: erakogu

Mul on rõõm kirjutada Rõuge Noorsootöö
Keskuse rahvusvahelisest projektist nimega
„Youth councils – advisors or activists“, mis
saab Eestis teoks koostöös Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendusega ning Erasmus+
programmi toel.

Tegemist on poolteist aastat kestva
projektiga,
mille
jooksul
toimuvad
kohtumised, kursused ja õppevisiidid nii
partnerriikides (Ukraina, Gruusia, Poola,
Tsehhi, Valgevene) kui ka Eestis. Mõned
neist on suunatud noorsootöötajatele,

Rõuge Noorsootöö Keskus otsib tööandjaid,
kes pakuks suveks noortele tööd
Esmaspäeval, 8. juulil saab alguse Rõuge ja
Rae valla ühine õpilasmalev, milles osaleb
16 koduvalla ja 8 Rae valla 15–17-aastast
noort. Kui sul, hea Rõuge valla elanik, on
puid, mis tahavad ladumist, peenrad, mida
tuleb rohida, kuurid, mis vajavad värvimist,
marjad, mis ootavad korjamist või mõni
muu noortele jõukohane töö, siis võta julgelt

Rõuge Maarja kirik

arendamaks nende teadmisi ja oskusi
noori suunata ning noortevolikogude
teemades abistada ja koolitada. Teised
kohtumised on suunatud noortevolikogu
liikmetele ja lihtsalt aktiivsetele noortele,
et erinevate riikide noortevolikogud saaks
omavahel kogemusi jagada, ühiselt uusi
ideid ja meetodeid välja töötada ning oma
tegemistele lisaväärtust luua. Kõigele lisaks
tuleb teemast lähtuvalt viia läbi tegevusi ka
oma kodukohas, arvestades, et keskmeks
on noortevolikogud: nende toimimine,
tööpõhimõtted,
koostöö
partneritega
(kohalik omavalitsus, MTÜ-d, ettevõtjad,
haridusasutused jne).
Paralleelselt eelnevalt kirjeldatud projektiga
viivad poolakad läbi sama nime ja sisuga
projekti, mille raames leiab aset kaks
kohtumist Poolas ja mis on suunatud
noortevolikogude liikmetele. Ka Rõuge
Noorsootöö Keskus on selle projekti
partneriks (lisaks sarnased organisatsioonid
Poolast, Tšehhist, Valgevenest, Gruusiast
ja Armeeniast), see annab meie noortele
ja noorsootöötajatele võimaluse jagada
oma kogemusi, teadmisi ja tegemisi ning
saada aimu ja õppida samal ajal ka teiste
lugudest. Projektis osalemine aitab ühiste

arutelude, koostöö ja mitteformaalse õppe
kaudu jõuda uute ideede, lahenduste ja
noortevolikogu tööd arendavate etappideni.
Sellega seoses oli 7.–14. juuni neljale Rõuge
noortevolikogu liikmete (Lisette Heitur,
Kaur Kõva, Kaisa Langus ja Ele Laks) ja
noorsootöötaja Kirkele uute seikluste ning
teadmiste aeg. Ele kirjutab kogemusest nii:
„Väsitav, kuid häid emotsioone tekitav sõit
Eestist Poola tõi meile kõigile naeratused
näole ja andis energiat, et luua uusi tutvusi.
Ülejäänud nädal veeres edasi õppides ja
uusi ideid välja mõeldes. Samuti saime
teada uute kultuuride kohta, see oli hea
vaheldus päevasele mõttetööle. Tagasi
mõeldes leiame, et projekt oli meile kõigile
väga kasulik. Edasi on plaanis teha selle
projekti raames mõned koolitused, et
saadud kogemusi ka siin Eestis kasutada.“
Noorsootöötaja Kirke kirjeldas meie noorte
aktiivsust ja osavõtlikkust järgnevalt: „Eesti
noored jäid silma positiivsuse, töökuse ja
põhjalikkusega. Meil on põhjust uhke olla!“
Airi Parv
Rõuge valla noorsootöö spetsialist

Metsa aarete päev RMK Pähni
külastuskeskuses

ühendust, sest meie entusiastlikud ja töökad
noored aitavad meeleldi.
Kui arvad, et sul endal võiks olla midagi
sobivat või tead kedagi, kel on midagi
pakkuda, siis võta meiega ühendust ja
räägime võimalustest täpsemalt!
Helista numbril 5340 3309 (Airi Parv).

Kirikute teated

4. pühapäeval pärast nelipüha, 7. juulil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
5. pühapäeval pärast nelipüha, 14. juulil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Apostlite pühapäeval, 21. juulil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
7. pühapäeval pärast nelipüha, 28. juulil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vestlusõhtu neljapäeval, 25. juulil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust saab tasuda kantseleis T, N ja P kell 10.00–14.00 või ülekandega
Rõuge koguduse pangaarvele EE501010402007421005 (selgitusse märkida nimi ja aasta,
mille eest tasutakse).

Surnuaiapühad Rõuge valla kalmistutel

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

Kursused kunstikuuris

Keraamikaring kolmapäeviti kell 17.30. Juhendab Aivar Rumvolt. Tasu 10 eurot.
Kursused lastele neljapäeviti kell 15.00:
4. juuli – keraamika, tasu 6 eurot.
11. juuli – keraamika, tasu 6 eurot.
18. juuli – punumine (erinevad paelad), tasu 3 eurot.
25. juuli – paberitöö – teeme suveraamatut. Kasutame masinat, mis pressib paberile
reljeefseid pilte, tasu 3 eurot.
1. august – külmkapimagneti meisterdamine, tasu 3 eurot.
Jälgige kunstikuuri tegemisi Facebooki lehel “Rõuge kunstikuur”!

Rõuge priitahtlike
pritsimeeste käraja 2019

Rongkäik o võistlused o tegemisi kogu perele

Laupäeval, 3. augustil 2019
Rõuge pargis

SantiYago Delgado „Homo araneus“ Pähni külastuskeskuse Soome metsakunsti näituselt PECKO

Avastamist ja tegevusi kogu perele!
Neljapäeval, 11. juulil kell 14.00 avatakse RMK Pähni külastuskeskuses metsa aarete rada.
Toimuvad avastusretked omal käel või giidiga (väljumised igal täistunnil külastuskeskuse
eest).
Kell 18.00 esineb ansambel Puuluup. Sündmus on tasuta, kaasa tuleks võtta oma piknikukorv!
Metsa aarete rada jääb Pähnis avatuks kuni 7. augustil toimuva metsa aarete ööni.

Rõuge muinaspäev ootab kõiki
20. juulil Ööbikuorgu

Rõuge Ööbikuoru pervel asub tuhande aasta tagusel eeskujul rajatud muinastalu, kus
toimub laupäeval, 20. juulil juba kolmandat korda muinasaegsele elu-olule ja tegevustele
pühendatud teemapäev. Kavas on hulgaliselt toredaid ettevõtmisi:
12.30 – 13.15 Ekskursioon „Järved – Rõuge tee maailma“
12.30 – 16.00 Muinastoidu valmistamise töötuba
13.00 – 18.00 Rauasulatuse töötuba
13.00 – 14.00 Tinaehete valamise töötuba
13.00 – 18.00 Odaviskamise ja muinasaegse võitlusvarustuse töötuba
13.30 – 15.00 Puidust mänguasjade valmistamise töötuba
14.00 – 14.30 Loeng „Ürgsete sõnnide mõistatus“
14.00 – 14.30 Muinasvõitluse demo
14.30 – 15.30 Pronksivalu
15.00 – 15.30 Arhailiste meetoditega palkmajade ehitamine
15.00 – 15.45 Ekskursioon „Järved – Rõuge tee maailma“
15.30 – 18.30 Puulusikate ja õõnesnõude valmistamine
15.30 – 16.30 Tinaehete valamise töötuba
16.00 – 17.00 Pehmete relvadega võitluse töötuba
17.00 – 18.00 Muinasvõitluse esitlus
18.00 – 19.00 Pehmete relvadega võitluse töötuba
18.00 – 19.00 Tõrva keetmine
19.00 – 20.00 Esineb viikingmetal-bänd „Ulguränd“
Sündmus on tasuta, käsitöö õpitubades osalemine tasu eest.
Tegevusi viivad läbi arheoloogid, käsitöölised ja teised oma ala meistrid. Oodatud on kõik
muinashuvilised. Tule ise ning võta ka pere ja sõbrad kaasa!
Täpsem info tulekul Rõuge muinastalu kodulehel www.muinastalu.ee ning Facebookis
www.facebook.com/muinastalu.

Eesti Mees o Hellad Velled

Hetk 2018. aasta muinaspäeva rauasulatamise töötoast. Foto: erakogu.
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Avatud talude päev tuleb taas juba juulikuu
kolmandal nädalavahetusel

Pühapäeval, 21. juulil toimub viies üleeestiline avatud talude päev. Külalisi
võtavad vastu paljud talupidamised ja
põllumajandustootjad üle Eesti. Osa neist
on avatud kogu nädalavahetuse, 20. ja 21.
juulil.
Külastajaid ootavad nii suuremad farmid

kui ka väiksemad talud, põnevad loomad
ja taimed, vinge põllumajandustehnika,
päris talutoit, ekskursioonid, töötoad
ja veel palju põnevat. Igal talul on oma
programm, milles näidatakse oma talu
eripärasid. Avatud talude päev annab hea
võimaluse näha, kuidas kasvab kodumaine
toit ja mida kujutab endast üks tänapäevane
talupidamine või põllumajandusettevõte.
Millal sa viimati said kitsega tõtt vaadata või
proovida kombaini rooli istuda? Tule avatud
talude päeval maale, siis saad!
Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusuurin-gute
Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate
Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka
kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti
Külaliikumine Kodukant. Avatud talude
päeva korraldamist rahastatakse Eesti
maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.
Rohkem infot: www.avatudtalud.ee

Avatud talude päevad Rõuge vallas
20. ja 21. juuli:
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Nopri talu (Farmi, Kärinä küla)
Talupiimatoodete valmistamine; loomakasvatus, väiketööstus
Programm on koostamisel, jälgige kodulehte
ja Facebooki!
Kontakt: Tiit Niilo (517 2478, tiit@nopri.ee)

Pühapäev, 21. juuli:
Soodla talu (Tiitsa küla)

Elulaadi- ja hobitalu
Programm:
• Käsitööturuke – kudumid, kaltsuvaibad,
ehted, kunst, mänguasjad.
• Raamatuturuke – kasutatud, heas korras
raamatud (ilukirjandus, kokandus, aiandus).
• Talukaubaturuke – saunatarbed, aiasaadused.
• Kodukohvik.
• Lastele kiik, liivakast ja pallid.
Kontakt: Lehte Piir (5665 0410, taheparg@
gmail.com)

Foto: Facebook

MTÜ Liivimaa Lihaveis ja Sentafarm OÜ / Lihuniku Äri
(Mäe talu, Hüti küla)

Andri-Peedo talu (Kimalasõ küla)
Kitsekasvatus ja kitsepiimatoodete valmistamine
Programm:
Oleme avatud mõlemal päeval kell 10–17.
• Iga täistund toimub ekskursioon.
• Avatud talupood ja -kohvik.
• Erinevad tegevused lastele.
Kontakt: Linda Pajo (520 7745,
info@andri-peedo.ee)

Loomakasvatus
Taas kord saavad Mõniste piltilusal kuppelmaastikul kokku Lihuniku äri restoran,
Liivimaa Lihaveis ning Senta-nimeline rohumaaveiseid kasvatav talu.
Kontakt: Tiina-Maarja Einla (5780 0992,
tiina@liivimaalihaveis.ee)

Karupere kodu (Tindi 5, Rõuge alevik)
Elulaadi- ja hobitalu
Programm:
Laupäev:
• avatud on fotostuudio ja saab teha
perepilte;
• tutvuda saab meie pere toodetavate
fotoalbumite ja puidupiltidega;
• garaažimüügis otsivad uut omanikku
meie perele väikseks jäänud asjad;
• kohvikus pakume pereliikmete lemmikroogi;
• jalgpalligolfiväljakul saavad lustida nii
suured kui väikesed;

• lemmikloomadest ootavad külalisi kanad
ja ponid, lisaks merisiga, kass ja koer;
Pühapäev:
• Lisaks laupäeval kavas olevatele tegevustele
korraldame nädalavahetuse lõpetuseks
terrassikontserdi, kus oma autorilauludega
astub üles Viljandis laulmist õppiv peretütar
Sandra.
• Vahepaladena teeb oma etteasted viiulil
10 aastane Kirke ja ehk mängib ka pereema
Grethe oma karmoškal mõned lood.
• Kontsert algab kell 18.00.

Karupere ootab külla! Foto: Grethe Rõõm

Metsavenna talu (Vastse-Roosa küla)
Piimaturism, piimatöötlemine, väiketööstus
Programm:
• Mõlemal päeval on Metsavenna talu
kauplus kell 9.00–15.00.
• Tooteid saab maitsta ja kaasa osta.
• Programm täieneb, jälgige kodulehte ja
Facebooki!
Kontakt: Meelis Mõttus (5030850,
info@metsavennatalu.ee)
Foto: Facebook

Uue-Saaluse veinitalu (Kõivsaare talu, Uue-Saaluse küla)
Puuvilja- ja marjakasvatus, väiketööstus
Programm:
• Ringkäik marjapõllul, tutvumine veiniköögiga ja veinide degusteerimine toimub
kell 10, 12, 14 ja 16.
• Avatud kodukohvik.
• Talus valmistatud veinide müük.
Kontakt: Maris Kivistik (518 3249,
maris.kivistik@gmail.com)

8 praktilist nõuannet avatud talude päeva külastajale:
• Tutvu eelnevalt talude programmidega.
Nii saad endale kõige huvipakkuvamad
kohad välja valida ja külastada neid
kellaaegadel, kus programmis on Sinu pere
jaoks kõige põnevamad tegemised. Ole kena
ja pea kellaaegadest kinni.
• Riietu nii, et farmielu su tuju ei
rikuks. Loomakasvatuses on ikka omad
iseloomulikud lõhnad – arvesta sellega ja
riietu vastavalt. Vihmase ilma korral võta
kaasa kummikud ja vihmariided.
• Ole kena ja järgi vastuvõtjate
juhiseid. Sa tuled ju taludesse ja
põllumajandusettevõtetesse külla. Kui
liikumiseks lubatud alad on eraldi märgitud,
siis pea neist kinni. See võib olla vajalik
Sinu enda, Su laste, aga ka talu loomade
turvalisuse huvides.
• Pargi auto selleks ette nähtud kohta.
Teepervedele parkides jälgi, et Sa ei takistaks
liiklust ja ohutus oleks tagatud.
• Võta kindlasti kaasa hea tuju ja

uudishimulik meel. Maal on ju mõnus
uudistada ja päeva nautida! Küsi pererahvalt
küsimusi ka, nii saad kõige paremini teada,
kuidas see Eesti toit ikkagi kasvab ja kuidas
maaelu käib.
• Võta kaasa sularaha. Kuigi külastused on
tasuta, siis võib programmis olla põnevaid
töötubasid, millel on sümboolne tasu.
Samuti saab paljudes kohtades osta maitsvat
talutoitu, millest Sa ju ei taha ilma jääda.
Aga talus pangaautomaati pole.
• Jäta võimalusel oma lemmikloom koju.
Säästad nii taluloomi ja ka oma karvast
sõpra. Kui ta on sul siiski kaasas, tuleb jälgida
võõrustajate juhiseid. Kui tahad kindlasti
koos lemmikloomaga talusid külastada,
helista palun ette ja räägi pererahvaga läbi.
• Tee vahvast päevast pilte ja jaga neid
Instagrammis või avatud talude päeva
Facebooki lehel märkega # avatud talud.
Siis saavad päevast osa ka need, kes mingil
põhjusel osa võtta ei saa.

Nursi kooli juubel ja kokkutulek
Laupäeval, 27. juulil 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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Mägede hääl

Kaks suvist kontserti
Ööbikuoru Villas

Pühapäeval, 14. juulil kell 19.00 Rolf Roosalu akustiline kontsert „Oma saar“
Rolf on valinud oma rahu ja vaikuse paigaks Rõuge ja meil on hea meel teatada, et nüüd saavad kõik
inimesed lähedalt ja kaugelt tulla kuulama tema imelist lauluhäält, millist teist Eestimaal ei ole.
Kontsert
toimub
Ööbikuoru
Villa
hoovis
Rõuges
14.
juulil
2019,
kell 19:00. Soojendusesinejana astuvad üles Meelis ja Katrin Duo.
Kontserdi piletid maksavad kuni 13. juulini 12 eurot, ja kontserdipäeval 15 eurot.
Toitlustusega VIP pakett eelmüügis 38 eurot (NB! õhtusöögi algus kell 18.00).
Piletid müügil villa@oruvilla.ee või 5099666 ning Piletilevis.

Pühapäeval, 11. augustil kell 18.00 Maarja-Liis Ilusa akustiline kontsert „Kuldne põld“
Maarja-Liis on esindanud Eestit kahel korral Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ta oli vaid
15-aastane, kui ta esitas koos Ivo Linnaga 5. koha saanud laulu „Kaelakee hääl“ ja juba
järgmisel aastal esitas ta loo „Keelatud maa“, mis jõudis 8. kohale. Maarja-Liisi imeline hääl
on hästi ära tuntav ja tema hääle võimekus on imeline. Nüüd on Maarja-Liisi peamiseks
prioriteediks tema eelmise aasta jaanuaris sündinud tütar ja seetõttu on meie kontsert üks
vähestest, mida ta annab. Meil on hiiglama hea meel, et sel aastal tuleb ta rõõmustama just
nimelt Lõuna-Eesti rahvast.
Kontsert toimub Ööbikuoru Villa hoovis pühapäeval, 11. augustil kell 18.00 (VIP-paketi
õhtusöök algab kell 17.00).
Kontserdi piletid kuni 10. augustini 15 eurot ja kontserdipäeval 20 eurot. Lastele vanuses
kuni 6 eluaastat (k.a.) on sissepääs tasuta. Toitlustusega VIP-pakett eelmüügis 38 eurot.
VIP-pilet sisaldab kolmekäigulist õhtusööki.
Piletid müügil villa@oruvilla.ee või 509 9666 ning Piletilevis.

t!

Suvekontser

LIIS
LEMSALU
TRIO

Plaani Karjamõisas
Rõuge vallas

31. juulil
kell 19.00
Soojendab
Rõuge valla noor
ANDREAS PALL

PILETITE
EELMÜÜK
PILETILEVIS

Haanjas toimus programmi
„Kaitse end ja aita teist“ lõpuüritus

Võru maakonna koolide kuuendate
klasside õpilased kogunesid 29. juunil
Haanja Puhke- ja Spordikeskuses, et panna
praktikas proovile koolitusprogrammis
„Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) omandatud
teadmised. Projekti kõige laiem ja olulisem
eesmärk on vähendada noorte vigastuste
ja õnnetuste arvu, õpetades neile eluks
vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja seda,
kuidas ohtusid ette näha ning kuidas
hakkama saada erinevates hädaolukordades.
KEAT koolitused läbinud õpilane oskab
teisi aidata, hoolitsedes seda tehes ka enda
ohutuse eest. Ta oskab käituda tulekahju
korral, teab ohutu ujumise põhitõdesid
ja oskab uppujat märgates tegutseda. Ta
teab, kuidas turvaliselt liigelda ning millal
helistada hädaabinumbril 112. Samuti on
lapsed KEAT programmiga omandanud
põhilised esmaabivõtted ning oskavad
tegutseda verejooksu, põletuse või luumurru
korral. Haanjas toimunud ohutuspäeval
osales 120 õpilast 12 koolist.

Ohutuspäeva toimumisele aitasid kaasa
erinevad organisatsioonid ja ametkonnad,
nende hulgas Päästeamet, PPA, Eesti Punane
Rist, Kaitseliit, Maanteeamet, Häirekeskus,
Demineerimiskeskus, Elektrilevi, Keskkonnaamet, Võru Noortekeskus, MTÜ
Vabadussport, SA Võrumaa Arenduskeskus,
MTÜ HOIA.
Paralleelselt õpilastele suunatud ohutuspäevaga toimus lastega kaasas olnud
õpetajatele Laste Tervisekooli koolitus
„Mitmekesisemad tegevused koolitundides
ja vahepauside ajal“. Koolituse eesmärk
oli anda õpetajatele harjutuste ideid
vahetundideks, mille tulemusena õpilased
on aktiivsemad ning nende sotsiaalsed
oskused, käitumine ja omavaheline
läbisaamine paraneb.
Ürituse sponsoriks oli KPG Kaubanduse OÜ,
tegevust kaasrahastatakse kogukondliku
turvalisuse maakondlikust toetusvoorust.
Merili Liivoja
Lõuna päästekeskus

Muusikapesa võtab vastu avaldusi uueks
hooajaks
Mõniste Kooli Muusikapesa kevadpoolaasta
lõppes meeleoluka kontserdiga rahvamajas,
kus muusikapesa õpilased esitasid valiku
õpitud paladest. Nüüdseks on muusikapesa
tegutsenud umbes kaks ja pool aastat.
Muusikapesas toimuvad individuaal- ja
koosmängutunnid, sügavama pillihuviga
õppijad saavad kaasa lüüa Wana Wõromaa
Wunkorkestris, mida veab eest Kadri Laube.
Muusikapessa on oodatud igas vanuses
õppijad, pillimängu õppimist võib alustada
ka küpsemas eas. Praegu on õpilasi Mõniste
Koolist, aga ka Rõuge ja Hargla kandist ning
nad on väga erinevas vanuses.
Õppemetoodiliselt lähtutakse muusikapesas
iga õppija individuaalsusest ja kui vähegi
võimalik, siis õppija aja- ja töögraafikust.
Täiskasvanute tunnid oleme planeerinud
õhtustele aegadele, aga ka muud kokkulepped
on võimalikud. Eriti rõõmsad saame olla
selle üle, et meil õpetavad professionaalsed
muusikud ja pilliõpetajad Ott Kaasik, Reet
Laube, Meelika Hainsoo, Kadri Laube;
väiksema koormusega õpetavad Heli Esko ja
Kristel Varusk. Eriti ootame õppima viiulit,
kitarri, ukulelet, hiiu kannelt, akordionit ja
plokkﬂööti, aga ka laulu erialale (õpetaja
Meelika) on õpilased oodatud. Mõistlik on
avaldus veel enne suvepuhkust ära esitada
– nii saame paremini sügispoolaastat
planeerida. Samuti ei pruugi sügisel enam
soovitud pilli õppimiseks vabu kohti olla.
Praegu maksab muusikapesas õppimine

õpilasele 15 eurot kuus ja täiskasvanule 25
eurot kuus. Võimalik, et jaanuarist võib
hind pisut tõusta. Selle tasu eest saab praegu
neli korda 30 minutit individuaaltundi ja
60 minutit koosmängutundi kuus. Hea, kui
pill on endal olemas, kuid mõnesid pille
on võimalik laenutada ka muusikapesast.
Iga õppija saab kord poolaastas tunnistuse
–kokkuvõtliku
kirjaliku
tagasiside
erialaõpetajalt.
Avalduse võib täita koolimajas (välja arvatud
juulis) või võtta vormi Mõniste Kooli
kodulehelt ja saata see aadressile kool@
kuutsi.edu.ee või Mõniste Kool, Kuutsi küla,
Rõuge vald, Võrumaa. Õppekavaga saab
tutvuda kooli kodulehel.
Tänan kõiki seniseid õppijaid ja pilliõppijate
lapsevanemaid! On palju erinevaid põnevaid
huvialasid, millega lapsed tegelevad ja see
ongi tore. Pilliõpe on kindlasti üks neist,
mis võib avada erinevaid võimalusi. On
ju ilmekaim näide kohe elust endast võtta:
mõned 2,5 aastat tagasi alustanud õppijad
on saanud võimaluse käia Wana Wõromaa
Wunkorkestri koosseisus USA tuuril.
Reisi ja esinemised USA-s korraldas Kadri
Laube. Wana Wõromaa Wunkorkestri ja
Muusikapesa tegemisi saab uudistada nende
Facebooki lehelt. Ilusat suve ja põnevate
tegemisteni järgmisel hooajal!
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli direktor
ja muusikapesa õpilane

Rõuge valla
Suvevolle 2019

NURSI-PLAANI-MÕNISTE-TSIISTRE-RÕUGE-KAUGU
8. JUL

15. JUL

22. JUL

Osalustasu 2 EUR etapp
Võistkonnad loositakse
Üldarvestusse lähevad kõik etapid

29. JUL

5. AUG

12. AUG

Naised kell 17.15
Mehed kell 18.45
Info: Karel Saarna, tel 5560 3989

Muusikapesa kevadkontserdil. Õpetaja Reeda õpilased valmis esitama ühislugu.
Foto: Üllart Länik
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Mai lõpus toimus Mõnistes koolisisene
peotantsuvõistlus. Võistluse korraldas ja viis
läbi tantsuõpetaja Reno Olle. Teda aitasid
õpetaja Virve Tamm, võistluse kohtunikud
ja võistluse sekretär. Iga võistluspaar
sai numbri ning kohtunikud hindasid
võistlejaid peotantsuvõistlustel kasutatava
süsteemi järgi.
Võistlustest võtsid osa lasteaialapsed ja
kooliõpilased, kes õppeaasta jooksul õpetaja
Reno juhendamisel peotantse olid õppinud.
Tütarlapsed, kellel polnud partnerit,
said sel aastal võistelda partnerita ehk
printsessitantsu kategoorias. Kes võistlusi
vaatamas käis, see kindlasti märkas, et
peotantsusammudega koos omandavad
lapsed erinevaid olulisi oskusi, nagu näiteks
partneriga arvestamine, viisakas suhtlemine,
rühi hoidmine, muusika kuulamine jne. Sel
aastal saavutasid esikoha Romet Adamson
ja Kertu Talomees, teise koha Imre Puusalu

Mägede hääl

Peotantsust Mõniste koolis

ja Aale Lindenberg, kolmanda koha Mairold
Henning (lasteaiast) ja Elpida Maria
Giannakaina. Printsessitantsus saavutas
esimese koha Elise-Viktorija Meeks, teise
koha Keisi Meeks ning kolmanda koha
Katariina Mõttus lasteaiast. Medalid said
kaela kõik lapsed. Kahtlemata olid võitjateks
kõik lapsed, sest olulisim võit on ju ikkagi
peotantsuoskus ja kõik sellega kaasnev.
Tulevast sügisest jätkame koostööd
suurepärase tantsuõpetaja Reno Ollega.
Meie peotantsutundidesse on oodatud ka
teised piirkonna lapsed. Tunnid hakkavad
jätkuvalt toimuma teisipäeviti, Rõuge
valla lastele on peotantsutunnid tasuta.
Kui soovite täpsemat infot, võite helistada
numbril 521 5143. Sügavama peotantsuhuvi
korral saab õpetaja Reno tundides käia
lisaks ka Võrus.
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli direktor

Mõniste kool pälvis Rohelise Kooli
tunnustuse

5. juunil käisid õpetajad Kaie Kirch, Heli
Esko ja majandusjuhataja Merike Ruven
pealinnas vastu võtmas Mõniste kooli jaoks
tähtsat tiitlit – saime tunnustuse Rohelise
Koolina. Tunnustamisel anti koolile üle
Rohelise Kooli lipp, mille võime nüüd
heisata sümboliseerimaks seda, et oleme
keskkonnahoidlikku maailmavaadet ja
tegevusi ellu viiv kool. Rohelise Kooli
tegevusi koordineerib ja juhib õpetaja
Kaie. Meil toimetab ka nn roheliste
initsiatiivgrupp, kes on sel aastal õpetaja
Kaie juhendamisel ja kogu kooliperet
kaasates korraldanud erinevaid põnevaid
sündmusi ja rakendanud loodust säästvaid
tegevusi. Kuuldavasti on vahvaid mõtteid ka
tulevaks õppeaastaks.
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli direktor
Rohelise Kooli lipuga Mõniste Kooli majandusjuhataja Merike Ruven, aktiivne kaasalööja Heli
Esko ja tegevuste eestvedaja Kaie Kirch.

Teadustööde konkursil pälvis Mõniste Kooli
õpilane eripreemia

Karl Theodor Grigori saavutused uurimistööde valdkonnas on ilmekas näide sellest, kuidas
ka väikeses koolis saab end uurimistöö valdkonnas tulemuslikult arendada, kui selleks
on tahtmist ja huvi. Nimelt pälvis Karl Theodor vabariiklikul uurimistööde konkursil
eripreemia ning talle ning teda juhendanud õpetaja Asta Pazuhanitšile anti üle presidendi
allkirjastatud tänukirjad. Palju õnne ja jätkuvat uurimishuvi Karl Theodorile, jätkuvat
juhendamisindu õpetaja Astale!
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli direktor

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme
väljavahetamiseks
või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks
Alates 1. augustist saavad korteriühistud
Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK)
taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel
(va maagaas) töötava või otsest elektrikütet
kasutava
kütteseadme
asendamiseks
taastuvat kütust kasutava seadmega.
Samuti saab toetust maja ühendamiseks
kaugküttesüsteemiga.
„Ilmselt on energiasääst ja madalamad
kulutused
kommunaalarvetele
kõigi
korteriühistute eesmärk. Vähemtähtis pole
ka välisõhu kvaliteet,“ selgitab toetuse
tagamaid KIK-i juhataja Andrus Treier.
„Anname toetust nendele korteriühistutele,
kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010,
kuna need hooned ei ole valmistatud kõige
energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed
võivad vajada väljavahetamist.“
Toetust saab taotleda:
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega,
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse
lahendusega,
• fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi
(va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse
lahendusega,
• biomassil või fossiilsel kütusel töötava
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küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.
„Eelistame kaugküttevõrguga liitumist,
sest tegemist on parima võimaliku
lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see
kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse,“ selgitab KIK-i energeetika valdkonnajuht Eduard
Sizov. „Sellel juhul võib projekti maksumusse
lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga
seotud tööd. Teiste võimalike variantide
puhul tuleb projekt koostada ilma
hoonesiseste küttesüsteemideta.“
Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja
oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid
korteriühistul tuleb taotluse esitamisel
lisada visioon ja kavandatud tegevused maja
soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab
omaosalus olema 50% projekti abikõlblike
kulude maksumusest.
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni
30. septembrini andmesüsteemi KIKAS
kaudu, taotlusi saab sisestama hakata juba
varem. Täpsema info leiab KIK-i kodulehelt
või saab küsida projektikoordinaator Reet
Utsult (reet.utsu@kik.ee, 627 4328).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Peotantsuvõitluse mõned medalistid. Foto: Üllart Länik

Põuasel ajal tuleb kaevuvett
tarbida säästlikult

Soojal ja kuival suvel võib kaevudest vee
kättesaamisega esineda probleeme, kui
pealmiste põhjaveekihtide veetase langeb
ning samas kasvab vee tarbimise vajadus.
„Paljud aiapidajad kasutavad põhjavett
taimede ja muru kastmiseks. Kuival ajal
tuleks piirata muru kastmist ja vähendada
vee tarbimist näiteks pesemiseks, et säästa
kõige olulisemat – joogivett. Eriti säästlik
tuleb olla salvkaevudest vee võtmisel, kuna
salvkaevud pole nii sügavad ja neisse koguneb
vesi põhjavee kõige pinnapealsematest,
esimesena kuivale jäävatest kihtidest,“
soovitab Ingrid Vinn, Keskkonnaameti vee
peaspetsialist olla veetarbimisel säästlik.
Suvisel kuival perioodil on hea ette võtta
salvkaevu
puhastamine.
Salvkaevus
halveneb vee kvaliteet, kui kaev on pikka

aega puhastamata, vee tarbimine väike
ja vesi jääb kaevus seisma. Lisaks võivad
olla kaevu kukkunud puulehed, hiired või
muud väikeloomad. Kaevu hooldamisel
tühjendatakse see veest, setetest ja prahist
ning vajadusel lisatakse kaevurõngad,
et kaevu sügavamaks muuta. Seeläbi
aitab salvkaevu puhastamine kaasa nii
joogivee kvaliteedile kui ka lihtsustab vee
kättesaamist. Joogivee kvaliteedi säilimiseks
ning kaevu kui ehitise kaitsmiseks soovitame
tellida kaevu puhastamine vastavatelt
ekspertidelt.
Lisaks toob alanud suveperiood kaasa
ka aktiivsema ehitustegevuse veehaarete
rajamisel. Eramute veevarustuses kasutatakse meil peamiselt kaht kaevutüüpi:
puur- ja salvkaev. Puurkaevu võib
rajada ainult ehitusloa alusel, mis tuleb
taotleda kohalikust omavalitsusest, kes
omakorda kooskõlastab ehitusloa ja -projekti
Keskkonnaametiga. Kui ehitusluba on
olemas, saab tellida puurkaevu rajamise
hüdrogeoloogiliste
tööde
tegevusluba
omavalt isikult. Tegevuslubade omanike
nimekiri on leitav Keskkonnaministeeriumi
kodulehelt, samuti saab tegevusloa
olemasolu kontrollida internetist majandustegevuse registrist. Salvkaevu rajamisel,
ümberehitamisel ja lammutamisel esitatakse
omavalitsusele ehitusteatis koos vajalike
dokumentidega.
Ingrid Vinn
Keskkonnaameti keskkonnaosakonna
vee peaspetsialist

Võru- ja Tartumaa
rahvaraamatukogutöötajate OODI
ja Kaisa-Talo visiit

OODI raamatutaevas. Foto: Inga Kuljus
Eesti
raamatukogude
tegevust
taasiseseisvumisest alates on oluliselt mõjutanud
Soome raamatukogunduse areng – sealsed
raamatukogud on olnud eeskujuks kogu oma
töökorralduses.
5. detsembril 2018 avati Helsingi südames
linnaraamatukogu OODI – Soome riigi
kingitus oma rahvale riigi 101. sünnipäevaks
ja ood kõigile inimestele maailmas.
Raamatukogu, kus on 55 töötajat, eesmärk
on teenindada külastajaid varahommikust
hilisõhtuni seitsmel päeval nädalas.
Tänu Kultuuriministeeriumi toetusprogrammile „Raamatukogude arendamine“ said
56 Võru- ja Tartumaa rahvaraamatukogude
töötajat mai keskel selle rahvaraamatukogude
võrgustiku tippehitisega tutvuda.

Esimesel korrusel asuvad infolett, kinosaal,
koosolekuruumid ja kohvikud. Korruseid
ühendava spiraaltrepi mustadele seintele on
trükitud sõnad, kellele see maja mõeldud
on: kõigile, meile, ehitajatele, tuttavatele,
välismaalastele jne. Teine korrus on suuremalt
osalt isetegemise jaoks: arvutitöökohad,
õppeklassid, koosolekuruumid, mängu- ja
meediaruumid. Töötubades saab õmmelda,
puurida, kokata jne. Aga on ka vaikusekohad.
Muljet avaldas terve rivi 3D printereid, mis
tasakesi oma tööd tegid.
Kolmas korrus, raamatutaevas, on pühendatud
raamatutele. Neid pidi seal olema 100 000,
kõiki saab koju laenutada ja seda ka tehakse.
Raamatutaeva vasak pool, nn Titanicu nina,
on mõeldud täiskasvanutele lugemiskohaks,
aga sellest on kujunenud populaarne selfienurk. Parempoolne tiib on lastele – lugemiseks
ja mängimiseks.
OODI lummuses seadsime sammud läheduses
asuva Helsingi Ülikooli Raamatukogu ehk
Kaisa-Talo poole. Hoone, mis valmis 2012.
aastal, pakub seitsmel korrusel suurepäraseid
õppimisvõimalusi oma kogude ja töökohtadega
ja seda ka süvenenult tehakse.
Raamatukogude seadus võeti Soomes vastu
1928. aastal ja selle järgi peavad raamatukogud
ajaga kaasas käima. Õppepäevast osavõtjad
said sellekohase kinnituse. Nähtu andis juurde
jõudu oma tööle, et ka Eestis raamatukogude
vajalikkusesse usutaks.
Inga Kuljus,
Võrumaa Keskraamatukogu direktor
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MägedE hääl

7. juulil 2019
suurtel LED väliekraanidel
XXVII laulu- ja XX tantsupidu "Minu arm”

SUUR RAHVAPIDU
maakondades
ühisvaatamine ja
kaasalaulmine

Vahtsidõ võrokeelitside laulõ
võistlus

UMA LAUL IV

Laulõ saatmisõ tähtaig om
23. septembri 2019
Võistluskontsõrt tulõ
7. novembril 2019 kell 18 Moosten

TANTSU- JA LAULUPEO
ÜHISVAATAMINE:

LAULUPEO
ÜHISVAATAMINE:

Valgamaal Taagepera lossi pargis kell 10

Rapla linna keskväljakul kell 14

Haapsalus Rootsi turg Karja tänaval kell 11

Saaremaal Kuressaare linna
keskväljakul kell 14

Ida-Virumaal Narva linnuse hoovis kell 11
Jõgeva Kultuurikeskuse ees kell 11
Põlva linna keskväljakul kell 11

Pärnu lastepargis kell 14
(Rüütli ja Vee tänava äärne park)

Tartu, Eesti Rahva Muuseum kell 11

Hiiumaal Orjaku sadamas kell 14

Võrumaal Loosi mõisa hoovis kell 11

Tallinna Vabaduse väljakul kell 14

Lähemb teedüs:
www.umapido.ee
Kõrraldas: Võro Selts VKKF
tel 56916280, e-post merike.tigas@wi.ee

Viljandi lauluväljakul kell 11.30
Paide keskväljakul kell 12

Toetavad: Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus, Ees� Laulu- ja Tantsupeo SA ja Ees� Rahvusringhääling

PROGRAMM:
10.30 Registreerimine
11.00 - 12.00 Kuuritsa valmistamise õpituba
12.00 - 13.00 Püügiriistade ja kostüümide
ülevaatus
13.00 Kuuritsaga kalapüük Viitina järves
14.00 - 14.30 Püütud kalade kaalumine
14.30 - 15.30 Võru pärimustantsu festivali
külaliste kontsert
15.30 - 16.00 Autasustamine

Laupäeval 20. juulil 2019
Viitina küla, Rõuge vald, Võrumaa

* Eriauhind kõige erilisema kostüümiga
võistkonnale.
* Pealtvaatajatele kogu üritus tasuta.
* Võistkonna registreerimistasu 25€
Lisainfo: Peep Kimmel 5174556 ja Facebookis

Trehvämi Rõugõn!

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

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud 19. juuliks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

