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Volikogu info

Rõuge Vallavolikogu 17. septembri 2019 istungil vastu võetud õigusaktid.
Volikogu:
1. Kinnitas vallavalitsuse liikmeks Triinu
Õispuu.
2. Andis nõusoleku tagada sõltuva üksuse
Rõuge Kommunaalteenus OÜ poolt 7 aastaks
võetava kohustuse täitmine kuni 96 000 euro
ulatuses.
Seoses vajalike investeeringutega planeerib
Rõuge Kommunaalteenus OÜ võtta pangast
investeerimislaenu kuni 96 000 eurot.
Investeerimislaenuga
finantseeritavateks
tegevusteks on:
- Rõuge aleviku katlamaja katelde üleviimine
gaasiküttele
(investeeringu
orienteeruv
maksumus 30 000 eurot);
- Varstu aleviku Pilpa joogivee raua ja
mangaani ärastusseade ehitus (investeeringu
orienteeruv maksumus 10 000 eurot);
- Krabi küla joogivee raua ja mangaani
ärastusseade ehitus (investeeringu orienteeruv
maksumus 10 000 eurot);
- Misso töökoja puurkaevu rekonstrueerimine
koostöös KIK-ga (omaosaluse maksumus 46
000 eurot).
3. Andis nõusoleku vallavalitsusel osaleda
ühishankes „Hulkuvate loomade püüdmine
ja varjupaiga haldamine 2020–2023“ ja

volitas Võru Linnavalitsust korraldama
enda nimel riigihanke, sealhulgas tegema
hankemenetlusega seotud toimingud ning
täitma kõiki riigihanke korraldamisega seotud
riigihangete seadusest tulenevaid kohustusi
kuni hankelepingu sõlmimiseni.
4. Andis nõusoleku Viitina külas Rõuge vallale
kuuluvate kinnistute (Katlamaja, Viitina
mõisakeskus ja Viitina järv) koormamiseks
reaalservituudiga Kase ja Tiigi kinnistu
kasuks. Servituudi seadmine on vajalik Viitina
külas Tiigi ja Kase kinnistu liitumiseks Viitina
küla ühisveevärgiga.
5. Võttis vastu uue mittetulundustegevuse
toetuse määramise korra ja tunnistas eelmise
korra
kehtetuks.
Mittetulundustegevuse
toetuse määramise korra uuendamise aluseks
on eelnevate taotlusvoorude kogemused ja
saadud tagasiside. Uus kord avaldatakse Riigi
Teatajas.
6. Kinnitas volikogu külaelukomisjoni uueks
liikmeks Romet Pazuhanitši.
7. Kuulas ära erakond Isamaa volikogu liikmete
arvamuse Rõuge Vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste optimaalse struktuuri kujundamise
analüüsi osas. Vallavalitsus tegeleb saadud
sisendiga edasi.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 22.
oktoobril.

Valla ettevõtlustoetuse taotlusvoor
on avatud 15. oktoobrini!

Avatud on 2019. aasta ettevõtlustoetuse taotlemise teine taotlusvoor. Kui soovid alustada
ettevõtlusega, investeerida ettevõtte arengusse või omandada koolitustel uusi teadmisi, esita
taotlus vastaval taotlusvormil, saada digiallkirjastatud vorm e-posti aadressile vald@rauge.ee või
too taotlus tööpäevadel vallamaja kantseleisse. Taotlusi saab esitada 15. oktoobri keskööni.
NB! Alates käesolevast voorust kehtivad uued vormid, mille saab alla laadida valla kodulehelt
aadressilt https://rouge.kovtp.ee/ettevotlustoetus (Ettevõtjale –> Ettevõtlustoetus)
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Tule neljapäeviti Väimelasse
tasuta ujuma!
Veel enne kui külm järved kaanetab, on
mõistlik looduslikest veekogudest basseini
ujuma kolida. Rõuge vald pakub kõigile oma
elanikele tasuta Väimela ujula kasutamise
võimalust neljapäeviti kell 20.00–20.45.
Kinni on pandud neli rada, tulge veemõnusid
nautima!
Rõuge piirkonnast viib huvilisi Väimelasse
buss, nagu eelmistelgi hooaegadel. Esimene
peatus on nõudepeatus Viitinas kell 19.00
Foto: Külli Leola

(NB! Buss sõidab Viitinasse ainult siis, kui
huvilised bussijuhti eelnevalt teavitavad.
Bussi juhib Tõnis ja tema telefoninumber on
506 3341). Rõuge rahvas võetakse peale kell
19.10 Eesti Ema parklast, seejärel on peatus
kell 19.20 Sännas ja kell 19.25 Nursis. Ujulast
tagasi sõidab buss vastupidisel marsruudil
(Nursi–Sänna–Rõuge–Viitina). Edasi-tagasi
bussisõit maksab 1 euro, see palutakse tasuda
bussijuhile täpse sularahaga.

Raamatupidajad Mõniste ja Varstu
teenuskeskustes

Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks on valla raamatupidajad lähinädalatel nii Mõniste kui
Varstu teenuskeskustes kohal järgmistel aegadel:
9. oktoobril kell 8.00–17.00 Mõnistes ja Varstus
16. oktoobril kell 8.00–17.00 Mõnistes ja Varstus
Täpsem info finantsosakonna telefonil 785 9352.

TÖÖPAKKUMISED
Tööpakkumised Rõuge koostöökeskuselt
Käesoleva aasta 1. septembrist alustas Rõuge vallas tööd Rõuge Koostöökeskus,
mille eesmärk on pakkuda kõigile Rõuge valla lastele ja noortele haridus- ja
sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid.
Keskus vajab täiendavalt spetsialiste.
Rõuge Koostöökeskus võtab konkursi korras tööle:
• logopeedi (1,0 ametikohta);
• eripedagoogi (1,0 ametikohta);
• sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta).
Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4
„Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord“.
Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18. oktoobriks 2019 meiliaadressile
koostookeskus@rauge.ee.
Lisainfo: Maie Oppar tel 513 8321 või koostookeskus@rauge.ee
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Alustame kütteperioodi ohutult!
Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadmeid
tuleb igal aastal kontrollida ning puhastada,
et tagada nende ohutus.
• Hooajaliselt kasutatavaid kütteseadmeid
tuleb kontrollida ja puhastada kord aastas,
aastaringselt kasutatavaid aga vähemalt kaks
korda aastas.
• Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme
peab vähemalt kord aastas puhastama
kutseline korstnapühkija, kes väljastab
tehtud tööde kohta akti.
• Eramajades võib korstnaid pühkida ise,
kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid
siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija.
Kütmisel pea meeles:
• Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta
mõõdukalt. Liigkütmine lõhub kütteseadet
ja selle osade ülekuumenemine võib
põhjustada tulekahju.
• Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui
siiber on suletud ja kütmisest on veidi aega

möödas. Ülekütmise vältimiseks küta isegi
väga külmade ilmadega korraga ainult üks
ahjutäis puid. Vajadusel tee seda kaks kuni
kolm korda päevas.
• Ära sulge siibrit liiga vara. Liiga vara
suletud siibriga kütteseadmest hakkab tuppa
imbuma eluohtlik vingugaas, mida aitab
õhust tuvastada ainult vinguandur.
Veebilehe korsten.ee andmetel saab
Võru maakonnas pöörduda järgmiste
kutsetunnistustega
korstnapühkijate
poole:
Alari Uibo (117515, tase 3): Kivi RS OÜ,
alari.uibo@mail.ee, 5622 2941
Erko Sarv (126622, tase 4): Valga
Tuletõrjeühing, valga.tuletorje@gmail.com,
5333 5233
Heiti Pavlov (098114, tase 4): Rossi Teenus
OÜ, heiti.pavlov@gmail.com, 507 0778
Taavi Mölder (098117, tase 4): Mamma
Maja OÜ, taavimollu@gmail.com,
5841 7184

JUTUD VALLAJUHTIDEGA
Rõuge vallavanem ja volikogu esimees kutsuvad piirkondade elanikke kohtumistele,
et rääkida kohalikust elust, tegemistest ja koostöövõimalustest.

Misso rahvamajas

kell 10.00

PÜHAPÄEVAL

Haanja rahvamajas

kell 12.00

27. oktoobril

Rõuge rahvamajas

kell 14.00

Varstu kultuurikeskuses kell 16.00
Mõniste rahvamajas

kell 18.00

Lisainfo: Aira Udras (arendusjuhataja@rauge.ee, 5388 4943)

Eterniidi ja ohtlike jäätmete sügisesed kogumisringid Rõuge vallas
Piirkond

Kellaajad ja peatumispunktid

9.00–9.30 Haanja külas, teenuskeskuse juures parkimisplatsil
9.45–10.15 Plaani külas parkimisplatsil
10.40–11.10 Luutsniku külas bussipeatuse juures
11.25–11.55 Ruusmäe külas, kaupluse juures parkimisplatsil
Pühapäev,
13. oktoober 12.15–12.45 Trolla külas, Uue-Saaluse teeristil
HAANJA
13.00–13.30 Uue-Saaluse külas bussipeatuse juures
ja MISSO
14.30–15.00 Kärinä külas (Nopri parkla)
15.15–16.15 Misso alevikus teenuskeskuse parklas
(Tsiistre tee 3)
16.30–17.00 Rammuka bussipeatuses
10.00–10.30 Karisöödi bussipeatuses
10.45–11.15 Kuutsi rahvamaja parklas
11.30–11.45 Saru lauatehase juures

Laupäev,
19. oktoober 12.00–12.30 Saru endise kaupluse parklas
MÕNISTE
12.45–13.15 Singa-Sakurgi teeristi juures
13.30–14.00 Mõniste päästekomando parklas
14.15–14.45 Vastse-Roosa, Metsavenna talu parklas

Pühapäev,
20. oktoober
VARSTU

Laupäev,
26. oktoober
RÕUGE

10.00–10.20 Kangsti küla, Kangsti korruselamu juures
10.30–10.50 Kõrgepalu küla, Kõrgepalu lauda juures
11.00–11.20 Vana-Roosa küla, Vana-Roosa kaupluse
platsil
11.30–11.50 Matsi küla, Matsi ristteel
12.00–12.20 Pähni küla, Pähni bussijaama juures
12.30–12.50 Krabi küla, Krabi koolimaja juures
13.00–13.20 Lüütsepa küla, Lüütsepa külamaja juures
13.30–13.50 Varstu alevik, Varstu Tehnika ja Jõe tänava
ristmiku juures
10.00–10.20 Nursi kaupluse parklas
10.30–10.50 Sänna mõisa juures
11.05–11.25 Saki bussipeatuses
11.35–11.55 Saarlase bussipeatuses
12.05–12.25 Viitina bussipeatuses
12.35–12.55 Haki tee bussipeatuses
13.10–13.30 Kokemäe kiige platsi juures
14.10–14.30 Püssa küla teeristis
14.45–15.05 Lauri bussipeatuses
15.15–15.35 Tilgu külla mineva teeristi juures

Vastu võetakse järgmisi ohtlikke jäätmeid: saastunud pakendid, õlifiltrid, laborikemikaalid,
lahustid, pestitsiidid, luminestsentslambid, elavhõbe, värvid, liimid, vaigud, sortimata,
ravimid.
Eterniidi kogumiseks on eraldi konteineriga auto. Kontakt: Rõuge valla keskkonnaspetsialist
Jaanus Tanilsoo (785 9322)

Ettevõtja, tule pildile!
Hea Rõuge valla ettevõtja, ole noortele
inspiratsiooniks ja eeskujuks! Lase neil näha,
kuidas ettevõte toimib ja kuidas olla ettevõtja.
Osale Rõuge Noorsootöö Keskuse kampaanias,
mille käigus meie valla noored teevad teie
tegemistest rändnäituse. Andke meile endast
märku pühapäevaks, 6. oktoobriks aadressil
haanjanoored@rauge.ee, et noored saaksid
võtta teiega ühendust, teha intervjuu ja
fotogalerii teie ettevõtte loost. Kampaania
raames koostatakse ettevõtete fotomaterjalidest
rändnäitus, mida saab näha kõigis Rõuge
valla noortekeskustes. Kampaaniat toetab
rahvusvaheline SA Archimedes Erasmus+
projekt Zackathon.
Loome kodukandi koos aktiivsemaks!

Haanja lasketiir on taas treenimiseks
ja võistlusteks korras

Tänu Kultuuriministeeriumi ja Rõuge
Vallavalitsuse toetusele ning OÜ
Pasimare tublile tööle sai Haanja puhkeja spordikeskuse lasketiirule ehitatud
uus parempoolne turvasein. Niisiis
on Haanja lasketiir jälle avatud ning
sportlased pääsevad tiiru treenima.

kasutavad noored 12–18-aastased
laskesuusatajad, täiskasvanud koondisesportlased ning harrastajad; keskeltläbi
külastab lasketiiru 300 sportlast kuus.

Praegu on Eestis avatud kaks
täismõõtmelist
lasketiiru,
Otepää
ning Haanja. Mõlemad on üliolulised
treeningkohad nii meie oma riigi kui
välisriikide sportlastele. Lasketiiru

2021. aasta talvel toimub Haanjas IBU
noorte CUP ning seal osaleb ligi 250
sportlast 30 riigist, juba 2019. aasta
oktoobris tuleb IBU inspektsioon
Haanjasse
lasketiiru
ja
rajatisi
kontrollima, sellega seoses oli uue seina
valmimine ülivajalik.

Võru Biathloni noored treenimas.
Foto: Anti Saarepuu

Eesti laskesuusakoondise liige Raido
Ränkel treeningul Haanja lasketiirus.
Foto: Anti Saarepuu
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Rõuge rahvamaja tantsuringid
kutsuvad liituma!
Rõuge vallamajas tegutseb kolm tantsurühma, mis ootavad hooaja alguses endi sekka kõiki
endiseid, aga ka uusi kergejalgseid tantsusõpru. Liitumiseks võtke ühendust juhendajatega:
- Segarühm Käsikäes – juhendaja Kaisa Hallop (kaisahallop@gmail.com)
- Memmede rühm Murueided – juhendaja Riina Kööts (riinakoots@gmail.com)
- Naisrühm Kadri – juhendaja Merike Helekivi (merikehelekivi@hotmail.com)
Rõõmsate kohtumisteni!

Missokas, leia endale tegevust
sügis- ja talveõhtuteks!

Misso rahvamaja huviringid alustavad tegevust oktoobris. Sel hooajal võib leida tegevust
järgmistes ringides:
• Eakate tantsurühm Meelespea – neljapäeviti
• Eakate lauluansambel Meelespea – neljapäeviti
• Naisrahvatantsurühm Häitsmed – nädalavahetustel
• Line-tants – neljapäevaõhtuti
Mälumänguhooaeg algab oktoobris ja kestab maikuuni. Kokku saadakse üks kord kuus
pühapäeviti. Mälumängurite esimene kohtumine on pühapäeval, 13. oktoobril kell 11.00.
Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad.
Misso rahvamajas on avatud ka jõusaal: teisipäeviti kell 17.00–20.00 ja neljapäeviti kell 17.00–
20.00
Korvpalli saab mängida teisipäeviti kell 19.00–21.00
Kui on huvi mõne tegevusega liituda, siis jälgi jooksvat infot või võta ühendust rahvamajaga:
missorahvamaja@rauge.ee või 5343 0389 (Edda-Karin Luht)

Üleskutse Rõuge ööbikutele!
MTÜ Helikoor on Rõuge kooli vilistlastest ja Rõugega seotud lauluhuvilistest koosnev koor, kes
kogunevad taas, et valmistuda 19. aprillil 2020 toimuvaks juubelikontserdiks. Tuleva kontserdiga
tähistatakse MTÜ Helikoori 10. sünnipäeva ning tehakse kummardus kõigile neile pikaaegsetele
õpetajatele, noorsootöötajatele ja mentoritele, kelle elutöö keskmes on olnud lapsed.
Helikoor kutsub kõiki Rõugega seotud lauluhuvilisi koori laulma!
Esimene kogunemine on pühapäeval, 13. oktoobril kell 11.00 Rõuge koolimajas.
Uusi lauljaid oodatakse kohale pool tundi varem. Ülejäänud proovid toimuvad: L, 11.01.2020;
L, 15.02.2020; P, 22.03.2020; L–P, 11.–12.04.2020; L, 18.04.2020 (peaproov) ja P, 19.04.2020
(kontsert).
Osalemissoovist saab teada anda e-posti teel aadressile Helikoor2010@gmail.com või helistades
5622 2872 (Triinu Grossmann).
Kõik teised on kevadel oodatud kontserdile. Helisevate kohtumisteni!
MTÜ Helikoor (www.helikoor.weebly.com)

Helikoor 2018. aastal koos Winterthuri Konservatooriumi noortekoori ja Lasva meeskooriga
Rõuge kirikus. Foto: erakogu

Kutsu endale töövari!
Sul on põnev töö või huvitav ettevõte või oled lihtsalt huvitav inimene, oma ala spetsialist?
• Kas sa tahaksid leida endale „mantlipärija“ või hea töötaja ettevõttesse?
• Kas sa soovid anda meie piirkonna põnevate tööde olemust ja teadmist üle uutele tegijatele?
• Kas sa tahaksid tutvuda meie tänaste noorte ja nende mõttemaailmaga?
• Kas sa tahaksid jagada oma kogemust meie tänaste noortega?
Sul on selleks võimalus!
Kui sinu vastus on JAH, siis anna meile endast teada järgneva ankeedi kaudu:
https://forms.gle/CsnJq5p6EiRecPPx8
Sinuga võtavad oktoobris ühendust Rõuge valla noorsootöötajad, et leppida kokku edasised
sammud. Ootame vastuseid hiljemalt pühapäevaks, 20. oktoobriks!
Meie soov on noored ja huvitavad spetsialistid ning ettevõtjad kokku viia üheks päevaks
töövarjupäeva (21. november 2019) või noorsootöö nädala (18.–30. november 2019) ajal.
Töövarjupäeva korraldajate eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi majanduse ja
ettevõtluse, meie piirkonna eripärade ja erinevate tööviiside vastu. Soovime aidata tajuda seost
hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel. Töövarjupäeval jälgib noor sind ja sinu tegemisi
ühe tööpäeva jooksul (ajalise pikkuse lepime sinuga kokku), vaatleb tööprotsessi ilma sellesse
otseselt sekkumata.
2018–2020 viib Rõuge Noorsootöö Keskus ellu SA Archimedes Noorteagentuuri toel
rahvusvahelist Erasmus+ projekti ZACKATHON, mille fookuses on kogukond ja noorte
ettevõtlusõpe. Anna oma panus!

Kirjanik Ene Mihkelsoni
mälestuspäev Haanja rahvamajas

Ene Mihkelson oma romaani Katkuhaud
esitlusel Tartus 2007. Aastal. Foto: erakogu
Aastakümneid elas ja töötas Rõuge vallas, oma
maakodus Haanjas, üks kaasaja suurimaid
Eesti kirjanikke Ene Mihkelson (21.10.1944–
20.09.2017). Mälestustahvel tema maakodus
Peedomäe talus avati 22. septembril, kohal oli
ka Rõuge valla esindus.
Et kanda kirjanik Võrumaa kultuurikaardile,
toimub Haanja rahvamajas kolmapäeval, 23.
oktoobril kell 13–16 kirjandusüritus „Mägi
mäletab. Ene Mihkelson 75“, kus tutvustatakse
kirjanikku nii sõnas kui pildis.
Kirjaniku
tähendusest
Lõuna-Eesti
kultuuriruumis kõneleb ajakirja Looming
peatoimetaja – sünnilt võrumaalane – Janika
Kronberg. Kirjaniku sõbrad, Lõuna-Eesti
kirjandust ja murdeid uurinud Tartu Ülikooli
õppejõud Mart ja Eva Velsker esitlevad

290 aastat hariduselu algusest Nursis

Foto: Karin Meister

Ene Mihkelsoni vastset elulooraamatut
„Vaba inimese tunne“ (2019). Raamatusse
on kogutud kõik ilmunud ja eetris olnud
intervjuud kirjanikuga nii Eestis kui välismaal.
Kohapeal saab raamatut ka osta.
Mälestuspäeval avatakse Haanja raamatukogus
kunstnik Elle Palumäe kujundatud Ene
Mihkelsoni elu ja loomingut tutvustav
rippnäitus, mis on mõeldud kirjaniku
sünniaastapäeva puhul kingituseks ka teistele
raamatukogudele.
Kavas on ka Ene Mihkelsoni JutuPeatuse
punkti avamine Haanja rahvamajas, mille
kaudu saab mööduja kuulata kirjaniku enda
häält. JutuPeatuste projekti idee algataja
ja Haanjas avatava uue peatuse toetaja on
Tartu Linnaraamatukogu (vt https://www.
jutupeatus.ee). Seeläbi saab märgitud 2024.
aasta Euroopa kultuuripealinna Lõuna-Eesti
Suure Munamäe tipus 30. aprillil kinnitatud
koostööleping.
Ene Mihkelsoni mälestuspäeva korraldab
koostöös Haanja raamatukogu ja rahvamajaga
MTÜ Peedomäe Tähed, üritust on toetanud
Rõuge Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali
Võrumaa ekspertgrupp ja Ene Mihkelsoni
Selts.
Kõik Võrumaa kirjanduse ja kultuurihuvilised
on oodatud, pakutakse kohvi ja kohalikku
kooki.
Marin Laak
MTÜ Peedomäe Tähed

Sel aastal möödus 290 aastat hariduselu
algusest Nursis. Tähistasime seda sündmust
27. juulil aktusega ja peoga. Pidulised hakkasid
kogunema kella 11 paiku, et registreerida ja
vaadata näitust kooli tegutsemise aegadest.

taaskohtumisi, lõbusaid äratundmisi ja
huvitavaid avastusi. Juttu jätkus veel hiliste
öötundideni. Pidulised, kes lahkusid, tänasid
ilusa päeva korraldajaid.

Kella 14 paiku algas pidulik aktus lipu
toomisega koolijütsi juurde. Peeti kõnesid,
esinesid tantsijad, laulsid Viitina mehed;
tantsuks mängis Meelis&Katrin Duo. Kooli
sünnipäeva puhul oli õnnitlema tulnud Rõuge
valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Marju Kõva. Tänusõnad ütles ka endine
muusikaõpetaja Helga Ilves.

Suurim tänu ja kummardus kõigile
kohalolnutele, abilistele, kaasamõtlejatele; suur
tänu toetuse eest Rõuge Vallavalitsusele ja
teistele toetajatele. Olge terved ja kohtumiseni
uutel juubelitel!

Õhtu jätkus vabas vormis. Oli näha südamlikke

Sirje Saarniit
1973. aasta lõpetaja
Nursi raamatukogu direktor
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Kirikute teated
17. pühapäeval pärast nelipüha, 6. oktoobril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Lõikustänupühal, 13. oktoobril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Vana-Roosa kirikus
19. pühapäeval pärast nelipüha, 20. oktoobril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maaja kirikus
kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
20. pühapäeval pärast nelipüha, 27. oktoobril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
Sügisene leerikursus alustab kooskäimist 20. oktoobril kell
12.30 kogudusemajas Rõuges.
Vestlusõhtu neljapäeval, 31. oktoobril kell 18.30
kogudusemajas Rõuges.
Rõuge Maarja koguduse liikmeannetust saab tasuda
kantseleis T, N 9.30–11.30 ja P 10.00–14.00 või ülekandega
Rõuge koguduse pangaarvele SEB EE 501010402007421005
(selgitusse märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse).

SÜGISEST TALVE
SIMMANID 2019
11.oktoober 20:00

11. OKTOOBRIL KELL 12 Mõniste

rahvamajas
12. OKTOOBRIL KELL 19 Misso rahvamajas

HOOAJA AVAPIDU
soolokontsert

HENRY LAKS
ans. C-Duur

TANTSULAVASTUS NOORTELE

09. november 20:00

Mardipäeva trall
lõõtspillimängijatega ja

ans. Hoia ja Keela

MÄLUMÄNGUTURNIIR

28. detsember 20:00

Aastalõpupidu
Mafalda ja Loreidaga

Tantsuks ans.
UMMAMUUDU

OODATUD ON 3LIIKMELISED

AVATUD KOHVIK!
Piletid eelmüügis rahvamajas ja
Mõniste COOP kaupluses 7 eur,
peopäeval 10 eur

VÕISTKONNAD

Piletid eelmüügis rahvamajades ja kohapeal
3–5 eurot, eelkooliealised tasuta

Info: 53327560 Kuutsi küla, Rõuge vald; monisterahvamaja@rauge.ee
Robert Thomas
kriminaalkomöödia

Fotod: Marko Hõrak

Eesti parimad selgeltnägijad

LÕKS

Lavastaja Malle Pärn

Joosep Tosmin

Tanja Lääts

Airé Pajur

Aare Sepp

Margus Möll

Imre Vallikivi

Joosep Tosmin
Aare Sepp

Tanja Lääts

Airé Pajur

Rõuge rahvamajas
Laupäeval, 26. oktoobril kell 12.00

lustakas
lõikuspidu
Esineb Ojar ja Einar
Nalja teeb Claus Mootse

18. oktoobril
19Vallikivi
Margus Möll kl.
Imre

25.09. kell 19:00
12.10. kell 20:00
www.lendteater.ee
06.1.1
kell 19:00

Dj Joosep Kurm ja Sander Lepla

Piletid (8€ / 6€) müügil
teatri kodulehel
(www.lendteater.ee) ja
Büroo Pluss Elva Raamatupoes
PILET 5 €
(ainult sularahas)

MISSO RAHVAMAJAS

Trehvämi Rõugõn!

misso rahvamajas
Laupäeval, 26. oktoobril
kell 20.00

Pika peolaua katame
ühiselt!
Üritus on tasuta!

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 9. oktoobriks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

