Nr 11

22. AUGUST 2019

Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu Busside sõiduplaani
erakorraline muudatus
eelnõu korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab
Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse
ja sellega piirneva ala detailplaneeringu
eelnõu korduva avaliku väljapaneku 19.08–
17.09.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste
avaliku arutelu 25.09.2019 kell 15.00 Rõuge
vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik,
Ööbikuoru tn 4).
Detailplaneering on algatatud Rõuge
Vallavolikogu 28.09.2016 otsusega nr 56
„Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse
ja sellega piirneva ala detailplaneeringu
algatamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine“.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge
aleviku äärealal Jaanipeebu küla piiril
Aia tn 4 katastriüksusel ja selle lähialal.
Planeeringuala piirneb läänest riigiteega nr
25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku (km 8,78–

8,89), põhjast Aia tänavaga ja lõunast Tamme
tänavaga. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha.
Planeeritava ala maakasutuse sihtotstarve on
elamumaa 100%.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
uute elamukruntide kavandamine, kruntidele
ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede
asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudele ja -rajatistele asukoha määramine.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei
kahjusta oluliselt ümbritsevat keskkonda.
Olulisimad muudatused detailplaneeringu
elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga
on kolme üksikelamu ja nende teenindamiseks
vajalike hoonete ja rajatiste rajamine
olemasolevasse üksikelamute piirkonda.
Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tule-

nevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge
piirkonna osas kehtiv üldplaneering.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta
arvamust.
Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik
detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.
rauge.ee.
Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja
ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907,
planeering@rauge.ee).

Lõuna-Eesti ralli ajal

Seoses autoralli Eesti ja Läti meistrivõistluste
etapiga on laupäeval, 31. augustil bussiliikluses
muudatused, mis puudutavad ka Rõuge valda:
• Maakonnaliin nr 147 Võru – Haanja – Misso
– Haanja – Võru sõidab kell 14.00 Võrust kuni
14.34 Petruse peatuseni tavapärase sõiduplaani
kohaselt. Seejärel jääb buss Petruse peatusesse
seisma ning läbimata jäävad Kündja, Kõo,
Tsiistre, Hürsi, Misso, Hino ja Rammuka
peatused. Buss jätkab sõitu kell 16.20 Petruselt
Võru suunas.
• Maakonnaliin nr 175 Võru – Rõuge –
Haanja – Luutsniku – Haanja – Võru ei läbi
järgmisi peatuseid: Palli, Luutsniku, Luutsniku
side, Hurda, Sarise, Raagi. Liinil võib esineda
hilinemist.

PRIA infopäev neile, kes soovivad taotleda
Haanja rahvatriatlon tuleb taas juba sel nädatoetust majandustegevust mitmekesistavateks lavahetusel!
investeeringuteks

Septembri keskel avab PRIA meetme
„Investeeringute toetamine majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine
uute töökohtade tekkeks maal väljaspool
põllumajandussektorit. Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta asub PRIA
kodulehel.
Selleks, et info mitmekesistamise meetme
kohta jõuaks võimalikult paljude ettevõtjateni,
oleme kavandanud rea infopäevi erinevates
maakondades.
Maaeluministeeriumi
ja
PRIA esindajad tutvustavad infopäevadel

toetusmeetme eesmärke ja võimalusi.
Vaadatakse üle, milleks toetust saab kasutada
ja milliste tingimustega tuleb arvestada.
Räägitakse, millele tuleb taotlemisel ja hiljem
projektide elluviimisel tähelepanu pöörata, et
planeeritud tulemused oleksid saavutatavad.
Infopäevad korraldatakse koostööd maakondlike arenduskeskustega.
Infopäevale on oodatud osalema kuni 9
töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud
ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi
töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures
toetust investeeringute tegemisel.
Mitmekesistamise toetusmeetme infopäev
toimub kolmapäeval, 28. augustil algusega kell
10.00 Navi seltsimajas.
Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit,
ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA.
Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on
Jaan Sõrra.

Augusti lõpuni saab vallast taotleda toetust
mittetulunduslikuks tegevuseks
Suvi liigub järjekindlat aina sügise poole.
Kindlasti on meie kohaliku elu edendajatel
sahtlipõhjad täitunud ideede ja mõtetega,
mis ootavad teostamist. Nüüd on aeg sahtlite
suurpuhastus ette võtta ja oma ideed ellu viia!
Tuletame meelde, et Rõuge valla mittetulundustegevuse toetust oma tegevuse
edendamiseks, külaelu arendamiseks ja ürituste

läbiviimiseks saab taotleda 31. augustini.
Täpsem info toetuse andmise ja tingimuste
kohta on leitav valla kodulehel aadressil www.
rauge.ee. Taotlus tuleb esitada vormil, mille
leiab ka Rõuge valla kodulehe menüüst Seltsija külaelu –> Mittetulundustegevuse toetus.
Anneli Piigli
Ettevõtlus- ja projektispetsialist

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

Rõuge vallavalitsuse töökorralduse muudatus
Rõuge vallavalitsus annab teada, et alates 2. septembrist muutub vallamaja ja teenuskeskuste
reedene tööaeg: need on avatud kell 8.00–14.00, lõunat ei ole.
Esmaspäevast neljapäevani on vallamaja ja teenuskeskused avatud endiselt kell 8.00–17.00,
lõuna kell 12.00–12.30.

Augustikuu eelviimasel nädalavahetusel tuleb
taas Haanja rahvatriatlon! See on mõnus
sportlik turgutus enne hooaja lõppu.
Võistluskeskus asub Trolla külas Vaskna järve
ääres RMK puhkekohas. Ujumine toimub
Vaskna järves Trolla küla poolses otsas,
rattasõit Haanja-Kündja asfaltkattega maanteel
ning jooks Riidmäe-Trolla kruusakattega teel
ja Vaskna järve ümbruses maastikul.
AJAKAVA JA DISTANTSID
Rahvatriatlonist võib osa võtta nii
individuaalselt kui võistkonnaga (2–3 liiget:
perekonnad, sõpruskonnad, töökollektiivid)
11.00 – 16.45 Võistluskeskus on avatud
11.00 – 14.00 Registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine
12.00 I start – lastedistants, individuaalne
(ujumine 100 m, rattasõit 4 km, jooks 1
km). Võistlusklassid: kuni 10-aastased,
11–12-aastased ja 13–14-aastased
13.00 II start – põhidistants, individuaalne
(ujumine 250 m, rattasõit 12 km, jooks
2 km). Võistlusklassid: 15–18-aastased,
19–49-aastased, 50-aastased ja vanemad
13.15 Lastedistantside autasustamine
14.30 III start: võistkonnad ja Võrumaa
suurperesid toetavate ﬁrmade võistkonnad
(ujumine 350 m, rattasõit 18 km, jooks 4 km)
16.30 Autasustamine
Sõltuvalt osalejate arvust võivad stardiajad
ja autasustamise ajad muutuda. Osalejate
arv on piiratud, võistlusel on eelistatud
eelregistreerujad ning Rõuge valla elanikud.
Korraldajad jätavad endale õiguse teha
muudatusi võistlusdistantsides ja ajakavas

REGISTREERIMINE toimub Karksi Sport
kodulehe kaudu: http://sport.karksi.ee/ ja
kohapeal võistluspaigas.
OSALUSTASUD alates 21. 08.19 ja kohapeal:
Rõuge valla elanikud
20 €
Lapsed (kuni 14 a)
10 €
Täiskasvanud (15– ....)
20 €
Võistkonnad
45 €
Heategevusliku triatloni ﬁrmade võistkondade
osalustasuks on annetus Võrumaa Lasterikaste
Perede Ühingule. Osalustasu ja annetust saab
pärast 20. augustit tasuda ainult võistluspäeval
kohapeal sularahas.
Haanja rahvatriatloni kaart.

2

NR 11 / 22. AUGUST 2019

MägedE hääl

Tule ja õpi kitarrimängu
Jaanipeebu Kitarrikoolis!

Rõuge ja Rae valla noored
kohtusid õpilasmalevas

Jaanipeebu Kitarrikool ootab uusi huvilisi algajate kitarrikursusele! Septembrist maikuuni
kestval kitarri akordsaate kursusel õpime kitarril laule saatma. Õpe toimub esmaspäeva
õhtuti grupis Rõuge kiriku pastoraadis, kursus lõpeb avaliku kontserdiga. Soovitatav on
kitarrikooli tulla oma pilliga.
Kitarrikooli kursusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida, seda saab teha alates 26.
augustist: indrek.hunt@protonmail.com, 5841 5169 (Indrek Hunt).

MTÜ Piiriveere Liider projektitaotluste
vastuvõtt algab 9. septembril

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu. Taotlusvoor on avatud
09.–23. septembril 2019. a.
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine
Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine
Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud
piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad
ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 20. detsember 2019
Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee.

Juuli kahel nädalal toimus Rõuge
Noorsootöö Keskuse eestvedamisel Rõuge
ja Rae valla ühine õpilasmalev, mille jooksul
töötati iga päev neli tundi valla erinevate
ettevõtjate juures, ülejäänud aeg sisustati
rühmajuhtide eestvedamisel arendavate
ühistegevustega.
Mängiti
seltskonnaja meeskonnamänge, toimusid maleva
traditsioonilised sündmused, ühiskondlikud
ja kogukondlikud ettevõtmised, häkatonid
ning ettevõtlust ja enesearengut soodustavad
tegevused ja koolitused. Rõuge valla
õpilasmaleva õnnestumisele aitasid sel
aastal kaasa väga paljud erinevad osapooled
ning oleme südamest tänulikud ja hindame
igaühe panust.
Aitäh sulle, hea tööandja, et usud meie
noorte võimekusse ning andsid võimaluse
kogemiseks, õppimiseks ja mõistmiseks.

Noored said ettekujutuse töödistsipliinist,
omavastutusest tööprotsessis ning nende
tööharjumus paranes. Töö- ja ühistegevuste
jooksul arenes noorte kohusetunne, meeskonnatööoskus ning laienes silmaring.
Aitäh, Plaani Karjamõis, Mooska talu, AltLauri talu, Taarapõllu talu, Kriguli talu
ja OÜ Koidulill, Hämsaare Puhketalu,
Haanja rahvamaja, Rogosi mõis, Saarsilla
talukohvik, Remo Allikas ja Rõuge
Noorsootöö Keskus, et leidsite võimaluse
noorte töölerakendamiseks, olite avatud,
mõistvad ja vastutulelikud. Olete andnud
panuse sellesse, et tulevikus on meil tööturul
konkurentsivõimelised ja töökogemusega
noored.
Aitäh, Eesti Noorsootöö Keskus ning
Haridus- ja teadusministeerium, et toetate
ja loote võimaluse õppida, areneda,
iseseisvuda.
Aitäh, Rae valla noorsootöö tegijad –
kolm aastat meeldivat koostööd, üksteiselt
õppimist ja ühiselt planeerimist on andnud
mõista, et heade sõprade ja kaasamõtlejate
toetus on oluline. Teiega on äge!
Aitäh, Hämsa Kõrtsi pererahvas, et
hoolitsesite selle eest, et malevlastel kõhud
täis oleks ja jaguks jõudu endast tööpõllul
parim anda.
Aitäh, Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna
karjääriinfo spetsialistid, et käisite maleva
jooksul
noortele
tutvustamas
ettevõtlusvorme, rääkisite karjäärist, unistustest
ja eesmärkide seadmisest.
Aitäh, Rõuge valla noorsootöötaja, et aitad
noorte arengut soodustavat keskkonda luua,
oled tasakaalukas ja tegutsed läbimõeldult.
Sinu panus on hindamatu!
Tubli noor! Vahva, et sul jagub tahet õppida,
tööd teha ning eluks vajalikke kogemusi ja
oskusi omandada. Sinu tahtejõud ja soov
enesearenguks annab motivatsiooni leida
üheskoos lahendusi. Oled tubli!
Airi Parv
Rõuge valla noorsootöö spetsialist

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER
projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor
ettevõtluse meetmetele avatakse 4. septembril
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor ettevõtluse
meetmetele on avatud 4.–11. septembrini 2019.
Projektitoetust saab taotleda kahest alameetmetest:
- alameede 2.1 ettevõtluskeskkonna arendamine
- alameede 2.2 väiketootmisettevõtete arendamine
Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt ühe aasta
tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kohalikud omavalitsused,
mittetulundusühingud ja sihtasutused v.a. Orava ja Misso piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 4. detsember
2019.
Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu väljakuulutatud taotlusvooru
viimasel päeval hiljemalt kell 16.00.
Täpsem info Võrumaa Partnerluskogu kodulehel: https://voruleader.ee/2019-taotlusvoor.

Fotod: Airi Parv ja Karel Saarna

Ravimtaimemeditatsioon Maret Makkoga Sänna Kultuurimõisas
Loodus on meie kõige lähem abimees ning
ravimtaimed märkamatud kaaslased, kes
oskavad meid rasketel hetkedel aidata ja
ravida, kui lubame neil oma väge meie heaks
kasutada. Koos Maret Makkoga on võimalik
astuda ravimtaimede salapärasesse maailma
teisipäeval, 27. augustil kell 12.00 Sänna
mõisa aias.
Maret Makko on kirjutanud raamatu
„Väikese taimetarga 12 saladust“ ning Kati
Lumistega kahasse koostatud „Maret Makko
taimeravi“. Ta on pidanud ligi 40 aastat
apteekri ametit ning on läbi elu tegelnud
taimedega: teadmisi taimemaailma kohta
andis talle ravitsejast ema ning elu looduse
keskel Pärnumaal. „Sain teada, et taimedel
on infoväli. Kui oled võimeline seda nägema
ja kuulma, pole õpikuid vaja, lihtsalt tead.
Foto: erakogu

Kui tekib küsimus, leiad kohe vastuse.“
Juba kümmekond aastat on Maret jaganud
ravimtaimekoolitusi ning on tegev ka
Lilleoru vaimses keskuses. Lisaks on Maret
krija-jooga praktik.
Keskpäevane koosviibimine toimub mõisa
aias, kus kuulame Mareti mõtlustusi ja
nõuandeid, mediteerime ning loome
taimedega isikliku vahetu kontakti.
Autorilt saab soetada raamatu „Väikese
taimetarga 12 saladust“, osalemistasu on
annetuslik.
Kohtumine kestab umbes kolm tundi, lisainfot saab telefonil 5622 7511.
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Mis on SUP?

Foto: Airi Parv

Rõuge Noorsootöö Keskus kirjutas kevadel
Eesti Avatud Noortekeskuste ühendusele
projekti, mille raames sai soetada SUP
aerulauad ja viia läbi tegevusi, mis
toetavad noorte eneseanalüüsi, -võimekuse
ja probleemide lahendamise oskuste
arenemist.

Mis on SUP aerulaud?
SUP (stand up paddle boarding) ehk
aerusurf ehk suppamine on nii Eestis
kui ka rahvusvaheliselt väga populaarne
veespordiala, kus kasutatakse spetsiaalset
aerusurﬁ jaoks mõeldud lauda ning pikka ühe
labaga aeru, millega endale vee peal hoogu

teha. Lauad sarnanevad traditsiooniliste
lainelaudadega, kuid on pikemad, laiemad
ja suurema kandevõimega. Need omadused
aitavad aerulaual mugavalt tasakaalu hoida
ja vee peal lihtsasti edasi liikuda. Aerutada
saab nii püsti, istuli kui ka põlvili. Lauale on
võimalik vabalt ka pikali heita ja seal näiteks
päikest võtta. Suppamine on osutunud väga
populaarseks väli- ja vabaajategevuseks, sest
sellega saavad hakkama kõik, kes seda vähegi
soovivad, olenemata vanusest, kehatüübist
või oskuse tasemest.
See on kindel, et suppamine ei jäta kedagi
külmaks, vaid annab hoopis mõnusa
energialaengu ja positiivse meeleolu. SUP
võimaldab aja maha võtta, lõõgastuda
ja stressi maandada. Samas pakub see
suurematele trennihuvilistele võimalust
aktiivseteks treeninguteks ja pikemateks
matkadeks. Lisaks erinevatele kirjeldatud
võimalustele õpetab SUP tasakaalu hoidma,
korrigeerib kehahoiakut ning parandab
keha paindlikkust.
Projekti käigus on noored saanud
veeohutuse ja SUP aerulaua kasutamise
koolituse, teinud riskianalüüse ning
hindavad seeläbi adekvaatsemalt oma vees

käitumise võimeid ja olukorda, kui keegi
peaks abi vajama. Riskianalüüse tehes
märkasid noored, et Rõuge ranna peamiseks
probleemiks on prügi ning klaasikillud. Et
ohtu ennetada, paigaldati randa hoiatavad
sildid. Teiseks jõudsid noored järeldusele,
et vetelpääste puudumine rannast on
suur miinus. Kui rannas ringi vaadata, siis
näeme ikka ja jälle noori, kes on uljad ning
asju, mis on ohtlikud. Noortega pole sageli
kaasas vastutavaid inimesi, kes neid korrale
kutsuks.
Kirjeldatud projekti eesmärk on suunata
noorte ja kogukonnaliikmete tähelepanu
isiklikule vastutusele ohutuse tagamisel.
SUP aerulauad on hea võimalus saada
noorte ja ühiskonna tähelepanu ning selle
kõrval mõtestada ja peegeldada avatud
noorsootöö võimalusi ning mõju noorte
isiksuse kujundamisel täisväärtuslikuks
kogukondlaseks.
Kuna suppamine sõltub väga palju just
ilmast, siis saab veel enne SUP aerulaudade
talvepuhkusele saatmist heade ilmadega
aerulaudu kasutada, võttes ühendust Rõuge
Noorsootöö Keskuse noorsootöötajatega
Facebookis või telefonil 5340 3309.

Vunki mano! Loometalgud tulevad kolmandat korda juba kuu aja pärast

Kahed Vunki mano! loometalgud on edukalt
selja taga 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, on suur rõõm, et Võrumaa
inimesed on valmis oma kodukoha heaks
nii palju ära tegema ning kasutavad innukalt
koju kätte toodud projekti võimalusi.
Ainuüksi Rõuge vallast pärinevaid või
siinsete inimeste osalemisel arendatavaid
ideid ja objekte võib kahelt möödunult talgult
loetleda päris mitu: Rõuge kaugtöökeskus,
motoradade võrgustik, Haanja puhke- ja
spordikeskus, aga ka näiteks kogukondlikult
toimiv päikeseelektrijaam. Kuidas nendel

ideedel seni läinud on, kuuleme ehk juba
järgmistel talgutel, kui tuleme kokku uusi
põnevaid algatusi arendama.
Kolmandad loometalgud toimuvad juba
kuu aja pärast, 26.–28. septembril Võru
Gümnaasiumis. Arvestades osalejate ning
ideede suurt hulka on kõigil, kes soovivad
talgutest osa saada, viimane aeg reageerida
ja endast märku anda. Registreerimine on
avatud kodulehel vunkimano.vorumaa.
ee. 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.
Loometalguid
korraldavad
Võrumaa
Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ning MTÜ
Helpiﬁc projekti „Co-creation of Service
Innovation in Europe“ (CoSiE) raames.
Martin Mark
Korraldusmeeskonna liige

NOKO projektid ning eesti ja vene laste kohtumised kestavad veel

Noortekohtumisel käidi muude põnevate tegemiste hulgas mängimas ainulaadset jalgpalligolﬁ,
mida saab harrastada ainult Rõuges. Foto: Karin Siig

SA
Archimedese
poolt
rahastatud
noortekohtumiste
projekti
„Inimene
looduse peeglis“ esimene kohtumine
toimus 13.–18.juulil Mustamäe Avatud
Noortekeskuses (MANK), milles osales
kümme vene emakeelega noort Tallinnast
ja kümme eesti emakeelega noort Rõugest.
Esimene kohtumine oli suunatud tutvuste
loomisele, meeskonnatööle ja sotsiaalsete
oskuste arendamisele, loomulikult ka
keeleõppele. Kohtumise raames külastati
Eesti Tervishoiumuuseumit, kus tutvuti
näitusega, mis käsitles surma, ja osaleti

haridusprogrammis „Olla olemas – vajalik
lein“.
Samuti külastati Eesti Loodusmuuseumi näitust „Isad ja pojad“, kus sai
selgeks, missugust rolli täidavad isad kogu
looma- ja taimeriigis, kes on pesahülgaja
ja kes hoolitseb oma järeltulijate eest. See
kõik oli sissejuhatuseks inimese ja looduse
seotuse teemasse. Lisaks tehti hulk erinevaid
rühmatöid Tallinna Vanalinnas, Mustamäe
pargis ja mererannas.
Esimese
projektikohtumise
muljeid
osalejatelt: „Hea projekt, igaüks sai siit
endale midagi kasulikku. Aja jooksul

Rõuge Maarja koguduse teated
11. pühapäeval pärast nelipüha, 25. augustil
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
12.
pühapäeval
pärast
nelipüha,
1. septembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
13.
pühapäeval
pärast
nelipüha,
8. septembril kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
14.
pühapäeval
pärast
nelipüha,
15. septembril kell 11.00 armulauaga

jumalateenistus
Vestlusõhtu neljapäeval, 29. augustil kell
18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik
tasuda kantseleis T, N ja P kell 10.00–
14.00 või ülekandega Rõuge koguduse
arvelduskontole EE501010402007421005
(selgitusse märkida nimi ja aasta, mille eest
tasutakse).

hakkasid kõik Vene ja Eesti osalejad aina
rohkem ja rohkem omavahel suhtlema
vaatamata erinevatele vanustele“ – Nastja,
16-aastane.
„Mulle see projekt väga meeldis. Siin on
võimalus leida uusi sõpru, õppida keeli
(minu puhul eesti keelt), on väga lõbus; toit
on maitsev ja ülesanded on huvitavad“ –
Olesja, 16-aastane.
„Mulle väga meeldis projekti idee. Mängud,
mida läbi viidi, aitasid leida ühist keelt
eestlastega,
hoolimata
keelebarjäärist.
Toideti maitsvalt, kuidagi koduselt“ – Paša,
15-aastane.
„Projekt oli küllaltki huvitav. Muuseumides räägiti ka sellest, millest
kooliekskursioonidel ei räägitud. Suhtlesin
mõnede noortega Rõugest. Sain teada
paljudest kommunikatsiooni võimalustest,
sealhulgas eesti keeles“ – Saša, 15-aastane.
„Projekt väga meeldis, tutvusin paljude
ägedate inimestega, sain palju uut teada.
Vahvad mängud. Maitsev toit“ – Angelina,
16-aastane.
„Projekt
meeldis,
muuseumid
olid
huvitavad. Vaatamata vanuselisele erinevusele eestlastega leidsime nendega
meeskonnamängudes kergesti ühise keele.
Väga meeldis jalamäng, samuti meeldis toitu
valmistada ning süüa enda valmistatud toitu
– paremini, kui tellitud valmistoitu“ – Lera,
16-aastane.
Noortekohtumise teine osa toimus
Rõuges 11.–16. augustil. Kohtumisel
jätkus ikka läbivalt keeleoskuse parendus,
meeskonnatöö ja sotsiaalsete oskuste

arendamine – keskseks teemaks ikka inimese
ja looduse seotus. Tutvuti Rõuge suurepäraste
vaatamisväärsustega, Rõuge noortekeskuses
veedeti toredasti aega erinevaid mänge
mängides. Luhasoo matka- ja õpperajal
ning Pähni Looduskeskuses täiendati
teadmisi erinevaid meeskonnatöö mänge ja
ülesandeid täites, mängiti Eestis ainulaadset
jalgpalligolﬁ. Kohtumise lõpetuseks aga
käidi Roosu talus kanuumatkal ning seal tuli
kõigil oma meeskonnatöö oskused tõeliselt
välja tuua.
Tallinna noorte muljed Rõugest on
kokkuvõtvalt järgmised: Imeilus, rahulik
koht, kus on imeline loodus! Toredad uued
sõbrad, kellega kindlasti suheldakse edasi,
hoolimata vanuselisest erinevusest. Kogu
projekti kohta arvasid kõik, et programm oli
väga huvitav ja õpetlik, mitte liiga koormav.
Oli piisavalt ka vaba aega, et ujuda ja puhata
ning oodatakse juba uusi projekte! Projekti
tegevustel saab Facebookis silma peal hoida
grupis NoKo „Inimene Looduse Peeglis“.
Sellesuvise noortekohtumiste ralli lõpetab
Rõuge noorte teine kohtumine Narva Paju
kooliga 22.–26. augustil Narvas (projekt
„Saame looduses hakkama“, mille esimesest
kohtumisest oli juttu Mägede Hääles nr 9).
Selle muljeid võite loodetavasti lugeda juba
järgmisest lehenumbrist ning jooksvalt
jälgida Facebooki gruppi Saame looduses
hakkama – Rõuge Pk + Narva Paju kool
Noortekohtumiste projektijuht Karin Siig
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Mägede hääl

Tere, kool! Kooliaasta algus
Rõuge valla koolides
Haanja kool – 2. septembril kell 10.00 aktus
Haanja rahvamajas
Misso kool – 2. septembril kell 9.00 aktus
koolimajas
Mõniste kool – 2. septembril kell 9.00
klassijuhataja tund, kell 10.00 aktus
Rõuge Põhikool – 2. septembril kell 9.00 aktus
koolimajas
Varstu kool – 2. septembril kell 9.00 aktus
koolimajas

Kes minevikku ei mäleta … Balti keti 30. aastapäev

Kõik on oodatud Vana-Laitsna valla Murati endisesse piiripunkti reedel, 23. augustil kell 19.00, et
seista koos naabrite lätlastega kätest kinni hoides ja meenutada seda meie ajaloo jaoks nii olulist
30 aasta tagust päeva.

Mõniste talurahvamuuseum kutsub!

MTÜ NUTI-VÕLUR KUTSUB:
ww
w.fa
ceb
ook
.com
/nu
tivo
lur/

Ürituse raames viiakse ellu heategevuslikku
algatust "Anname noortele hoogu" vol 2.
31. AUGUSTIL • KELL 11-15 • ÖÖBIKUORU VILLAS
TASU VABA ANNETUS

Pärast lühikest suvevaheaega algavad taas plaanilised õppepäevad Mõniste Talurahvamuuseumis:
5.–6. september
Mürgiseene nädal: head ja kurjad seened. Seene elulugu, perekond ja sõbrad
9.–13. september
Kasukast tagini: rõivad kiviajast tänapäevani
16.–20. september Talupere saunapäev: saunakombestik ja uskumused Vanal Võrumaal
23.–27. september Lambapäev: tegevused villaga, lamba niitmisest täpiliste käpikuteni
7.–11. oktoober
Leiva- ja pudrunädal: teraviljad talus, rehepeksust leivani
14.–18. oktoober
Linapäev: linatööd taimede kitkumisest kuni kanga kudumiseni
28. oktoober – 1. 11 Hingedepäev: eestlaste surmakultus, hingedega seotud tavad ja uskumused
4.–8. november
Mardipäev: mardipäevakombestik Vanal Võrumaal
11.–15. november
Vanaaja koolipäev: koolipäev 100 aastat tagasi
18.–22. november
Vanaaja kauplusepäev: kauplemine 100 aastat tagasi, vääringute muutused
läbi aja
25.–27. november
Kadripäev: kadripäevakombestik Vanal Võrumaal
12, 17, 18. detsember Jõuluprogramm
Muuseum on kuni 30. septembrini avatud suverežiimil: E–P kell 10–17, riiklikel pühadel suletud.
Alates 1. oktoobrist on muuseum avatud E–R kell 10–14, riiklikel pühadel suletud.
Info ja tellimine telefonidel 789 0622, 5622 7650, 525 7027; e-post: monistemuuseum@wi.ee.

Suure Muna kohviku kinos

Reedel, 23. augustil kell 19.00 – Kui ema on ära (Itaalia 2019), pilet 4 eurot
Reedel, 30. augustil kell 19.00 – Ärtuemand (Taani 2019), pilet 4 eurot
Reedel, 6. septembril kell 19.00 – Me oleme alati lossis elanud (USA 2019)
Reedel, 13. septembril kell 19.00 – Esilinastus! Ükssarvik (Eesti 2019), pilet 5 eurot. Kohtumine
ﬁlmi tegijatega!
Reedel, 27. septembril kell 19.00 – Esilinastus! Vanamehe ﬁlm (Eesti 2019), pilet 5 eurot. Kohal
ﬁlmi tegijad!
Laupäeval, 28. septembril kell 19.00 – Lisaesilinastus! Vanamehe ﬁlm (Eesti 2019), pilet 5 eurot
Neljapäeval, 5. detsembril kell 19.00 – Biidid (Suurbritannia 2019), pilet 4 eurot

FAUJEES
10:00-15:00

KOHVIKUS
13:00-14:30

Avatud numismaatika näitus ja käsitöö väljapanek ja müük

TEATRISAALIS
11:00
11:30
11:40

Showetendus „Laheda Anni tulõ kotost vällä...”
Avamine
Rolf Roosalu tervituskontsert

II KORRUSE SAALIS
12:30
14:00
TEATRISAALIS
15:00

Trehvämi Rõugõn!

Tasuta tee ja kaerahelbekakukeste pakkumine
Võimalus osta suppi a´2 eurot

II KORRUSEL
10:00-14:30

KONTSERDISAALIS
12:30-14:30

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

Registreerimine, festivali logoga meenete müük
Avatud on Lohuveere talu ja Nipi talu müügiletid
Meeleolu loob kapell VIMP

Esinevad Võru pensionäride päevakeskuse rahvatantsurühm Karukell
Misso eakate klubi Meelespea ansambel ja tantsurühm
Haanja rahvamaja tantsu- ja laulurühm Rüärääk
Loeng-vestlus „Üksindus ja üksildus”.
Psühholoog Toivo Niiberg
Vestlus jalgade hooldusest ja ravist.
Lõuna-Eesti Haigla jalahoolduskabineti spetsialist Pille Jagomäe
Kinoetendus „Tõde ja õigus” vaheajaga
Vaheajal loosimine

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud 30. augustiks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

