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Algamas on advendiaeg

Selleaastast jõuluperioodi Rõuge vallas alustame esimese advendi tähistamisega üle
kogu valla pühapäeval, 1. detsembril:
Kell 15.00

Rõuge segakoori kontsert Misso rahvamajas.
Kontserdile järgneb advendiküünalde süütamine rahvamaja ees

Kell 15.00

Ruusmäe rahvamaja kontsert ja küünalde süütamine
Rogosi mõisa siseõuel

Kell 16.00

Varstu rahvamajas esinevad Brigita Murutar ja Paul Neitsov

Kell 16.30

Küünalde süütamine Haanja teenuskeskuse ees

Kell 16.30

Rõuge pargi kuuse tulede süütamine. Kohal on Rõuge

Rõuge vallavolikogu 22. oktoobri
istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Seadis Rõuge valla kasuks isikliku
kasutusõiguse avalikult kasutatava suusaraja
rajamiseks Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevale Võru metskond 111 kinnisasjale Haanja külas. Kinnistule on kavandatud
rajada täiendav 2 km pikkune suusarada, mis
vastaks rahvusvahelisele IBU normile.
2. Võttis vastu Rõuge valla arengukava
2019–2035+ ja eelarvestrateegia 2019–2023.
Dokumendid on kättesaadavad veebis
aadressil riigiteataja.ee/akt/429102019013.
3. Võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule
Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja
sellega piirneva ala detailplaneeringu.
4. Võttis vastu Rõuge valla 2019. aasta esimese
lisaeelarve. Lisaeelarve on kättesaadav veebis
aadressil riigiteataja.ee/akt/425102019048.
5. Võttis vastu Varstu Kooli hoolekogu
moodustamise korra ja töökorra. Kord on

kättesaadav veebis aadressil riigiteataja.ee/
akt/431102019014.
6. Kinnitas volikogu hariduskomisjoni liikmeks Mariliis Raidma.
7. Kinnitas volikogu kultuurikomisjoni
liikmeteks Romet Pazuhanitši, Katrin Roobi ja
Rainer Kuuba.
8. Andis Haridus- ja Teadusministeeriumile
nõusoleku Leiutajate Külakoolile ja Krabi
Koolile tegevustoetuse eraldamiseks 01.01.–
31.12.2020 tingimusel, et Rõuge vallale ei
kaasne mingeid rahalisi kohustusi.
9. Tunnistas kehtetuks Rõuge Vallavolikogu
27.08.2019 otsuse nr 1-3/59 „Puidutöötlemise
ja
mööblitootmise
kompetentsikeskuse
TSENTER kaasﬁnantseerimine aastatel 2020–
2023“.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 19.
novembril.

Rõuge valla ettevõtja ja
käsitööline, paku oma toodangut
valla kingitusteks ja meeneteks!

Maarja koguduse õpetaja Mait Mölder
Kell 16.45

Jõulukuuse tulede süütamine Rõuge rahvamaja pargis, sellele järgneb

Kell 17.00

Kontsert Rõuge rahvamajas

Kell 18.00

1. advendi kontsert ja jõuluküünalde süütamine
Mõniste teenusekeskuse ees

Ootame kõiki vallakodanikke jõulumeeleolu algusest üheskoos osa saama!

Raamatupidajad Mõniste ja Varstu
teenuskeskustes

Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks on valla raamatupidajad lähinädalatel nii Mõniste kui
Varstu teenuskeskustes kohal järgmistel aegadel:
Reedel, 6. detsembril kell 8.00–14.00 Mõnistes ja Varstus
Reedel, 13. detsembril kell 8.00–14.00 Mõnistes ja Varstus
Täpsem info ﬁnantsosakonna telefonil 785 9352.mõniste teenuskeskus

Head ettevõtjad ning käsitöölised üle kogu Rõuge valla! Ootame teie ideid ja pakkumisi Rõuge
valla meeneteks. Soovime neid kasutada kingituste, auhindade ja külakostina.
Olulisi piiranguid meenetele ja kingitustele ei seata, vallavalitsus valib laekunud ideede ja
pakkumiste hulgast sobivad. Tegu võib olla nii tarbekaupade, iluasjade kui toiduainetega
– oluline, et valmistatud Rõuge vallas ja meie endi inimeste poolt.
Tooted peaks olema omanäolised ja kvaliteetsed, nägusas pakendis, millele saab lisada Rõuge
valla sümboolika; piisava realiseerimisajaga või operatiivselt tarnitavad (toidukaupade puhul),
sõltuvalt tootest võiks olla valmis pakkuma suuremaid koguseid.
Teie pakkumisi ootab valla arendusosakonna juhataja Aira Udras (arendusjuhataja@rauge.ee või
5388 4943).

TÖÖPAKKUMISED

Vallavalitsus võtab tööle Mõniste piirkonna
sotsiaaltöö spetsialisti

Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesanded on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu
abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine,
informatsiooni kogumine ja töötlemine abivajajate kohta ning nende nõustamine
sotsiaalabi taotlemise võimalustest sotsiaaltöö spetsialisti tööpiirkonnas.
Teenistusse asumise aeg kokkuleppel. Kandideerimise täpsemate tingimuste ning
ametijuhendiga saab tutvuda Rõuge valla veebilehel aadressil rauge.ee.
Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17. novembril Rõuge Vallavalitsuse e-posti
aadressile vald@rauge.ee.
Kontaktisik: sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu, tel 5377 5659

Rõuge lasteaed võtab tööle Nursi rühma personali
Rõuge Lasteaed võtab avatavasse Nursi rühma konkursi korras tööle õpetajad, õpetaja abi
ja abitöölise.
CV ja avaldus (koos põhjendusega) esitada e-posti teel aadressile rouge.lasteaed@gmail.
com või tuua kohapeale 19. novembrini. Rohkem infot telefonil 785 9285 (Ene Mõttus,
Rõuge Lasteaia direktor).

Rõuge vallavalitsus võtab tööle ﬁnantsosakonna
juhataja
Finantsosakonna juhataja põhiülesanne on tagada Rõuge Vallavalitsuse ja tema hallatavate
asutuste raamatupidamise korraldamine, eelarvete ja eelarvestrateegia koostamise
koordineerimine ning analüüsimine, eelarve kasutamise kontroll ja hindamine läbi
osakonna efektiivse juhtimise.
Teenistusse asumise aeg kokkuleppel. Kandideerimise täpsemate tingimuste ning
ametijuhendiga saab tutvuda Rõuge valla veebilehel aadressil rauge.ee.
Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 18. novembril Rõuge Vallavalitsuse e-posti
aadressile vald@rauge.ee.
Kontaktisik: vallavanem Mailis Koger (5305 5555).
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Mõniste Kool pälvis ettevõtliku kooli kvaliteeditunnustuse

Mõniste kooli õpilased Karl-Theodor Grigor, Signe Mägi ja Dimitra Giannakaina, õpetaja
Marin Kuslap, direktor Maarika Niidumaa ja valla haridusspetsialist Liili Maran ettevõtliku
kooli lipu kättesaamisel. Foto: Võrumaa Arenduskeskus
17. oktoobril toimus Paides riikliku haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestival,
kus tunnustati ettevõtlikke koole ja
lasteaedu. Mõniste Kooli esindajatele anti
haridusfestivalil pidulikult üle ettevõtliku
kooli baastaseme standard. Koos tunnustusega
saime ettevõtliku kooli lipu ja logoga tahvli,
mille paneme aukohale koolimaja seinale.
Ettevõtliku kooli standard on kvaliteeditunnustus õppeasutustele, mis rakendab
süsteemselt ettevõtliku õppe põhimõtteid.
Standardite tasemeid on kokku kolm: baas-,

hõbe- ja kuldtase. Kuldtasemeni on pikk tee
minna, kuid ka baastase on koolide jaoks
oluline tunnustus. Selle saavutamiseks
peab rakendama koolis ettevõtliku kooli
põhimõtteid, õpetajad läbima vastava koolituse
ning kool peab ettevõtlike koolide metoodika
järgi läbi viima enesehindamise ja koostama
vastava aruande. Võrumaal on Ettevõtlike
Koolide võrgustikus kaheksa kooli, neist viiel
on baastase ja ühel hõbetase. Kui hõbetaseme
koole võib üles lugeda kahe käe sõrmedel,
siis kuldtaseme on saavutanud Eestis vaid

kolm haridusasutust. Mõniste Kooli nõustas
ja jõustas baastasemeni jõudmisel Eliis Ermel
Võrumaa Arenduskeskusest.
Ettevõtlik kool on kaasaegse hariduse
kvaliteedimärk. See on koondnimetus kaasava
õppimise metoodikale, mis väärtustab
ettevõtlikku
hoiakut,
arendab
lastes
otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.
Ettevõtlikus koolis kaasatakse õpilasi
koolielu korraldamisse, oma õppeprotsessi
kujundamisse ning luuakse aktiivselt võimalusi
mitmekülgseks õppeks. Ettevõtliku kooli üks

osa võib olla ettevõtlusõpe. Lähemas tulevikus
ongi plaanis leida juhendaja, kes veaks eest
ettevõtlusest huvitatud noorte tegevusi. Seni
on õpilased saanud ettevõtlusalaseid kogemusi
heategevusmüüke ja –kohvikuid korraldades.
Arenguruumi on selles valdkonnas veel
küllaga, kuid liigume selles suunas, et meie
noored oleks julged, teadlikud ja ettevõtlikud.
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli direktor

Euroopa Liidu toiduabi jagamisest
Teade Rõuge piirkonna eakatele
Rõuge piirkonna eakate kokkusaamine toimub erandkorras kolmapäeval,
20. novembril algusega kell 11.00 Rõuge noortekeskuses.
Lisainfo telefonil 5330 0153 (Maire Grosmann).

Liikluspiirangu kehtestamine
Rõuge valla avalikult kasutatavatel
kohalikel teedel

Seoses ilmastikuoludest tingitud teede kandevõime vähenemisega kehtib Rõuge valla avalikult
kasutatavatel kohalikel teedel alates 1. novembrist ajutine liikluspiirang sõidukitele, mille
registrimass ületab 8 tonni. Teedele paigaldatakse vastavad liiklusmärgid.
Operatiivsõidukitele ja AS Eesti Keskkonnateenuste jäätmeveokitele rakendub liikluspiiranguga
teedel erisus, mille puhul ei pea liikluskeelu alasse sisenemiseks eriluba taotlema. Kõik teised,
kes soovivad liikluskeelu alasse siseneda, saavad selleks esitada taotluse vastavalt Majandus-ja
taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse
loa taotlemise ja loa väljastamise korrale".
Liikluspiirang kehtib seni, kuni võetakse vastu seda muutev korraldus. Liikluspiirangu korralduse
mittetäitjaid võib karistada liiklusseaduse § 2612 ja § 2613 sätestatud korras.
Kogu teave liikluspiirangute kohta on leitav Maanteeameti liiklusinfo portaalis Tarktee.ee.

Rõuge valla sotsiaalosakonda on jõudnud Euroopa Liidu toiduabi. 2019. aasta sügisel on toiduabi
õigus saada inimestel, kes augusti- või septembrikuus said toimetulekutoetust või täiendavat
sotsiaaltoetust.
Palume toiduabile järele tulla novembrikuu jooksul ja leppida selle kätte saamiseks kokku aeg
oma piirkonna sotsiaaltöötajaga.
Üks komplekt toiduaineid kaalub 16 kg, toiduabile järele tulles palume iga toiduabi komplekti
jaoks võtta kaasa kaks tugevat kotti.
Sotsiaaltöötajate kontaktid:
Haanja piirkond		
Maie Kalnapenkis
Misso piirkond		
Marika Heinvee
Mõniste piirkond
Egle Veinberg
Rõuge piirkond		
Maire Grosmann
Varstu piirkond		
Signe Arumäe

523 7065
5340 3744
5307 3260
5330 0153
5334 1640

Kavadi järve veeres peeti talguid

Eesti ühe kaunima järve Kavadi seisund on
aastatega palju muutunud. Veetaseme tõus,
kallaste kinnikasvamine ja suurte puude
vettelangemine, ka arvukate kopraperede
tegevuse tulemus on muutnud järve kaldad
kohati läbimatuks ja olukord halveneb iga
aastaga.
Nii otsustasidki Uue-Saaluse küla ja
ümbruskonna inimesed, kellest paljudele on
Kavadi ümbrus olnud mitu põlve kodukohaks,
asuda järve seisukorra parandamiseks
tegutsema ning kevadel asutati ühistegevuste
korraldamiseks MTÜ Kavadi Keskus.
Esimeseks ühiseks tööks said oktoobrikuu
viimasel laupäeval korraldatud Kavadi
järveveere korrastamise talgud. Vaatamata
tavalisele veidi vihmasele sügisilmale tuli
kokku üle kolmekümne inimese. Need olid
nii kohalikud kui kaugemalt tulnud Kavadi
järvest hoolivaid inimesed. Talgute eesmärgiks
oli ka kogukonna ühendamine ja omavaheline
suhtlus.
Kavadi ülijärsk loodekallas ei võimalda

kallasrajal tehnika kasutamist. See tähendab,
et palju tööd tuli teha käsitsi: lõigatud võsa
ja väiksemate rontide väljavedamine ning
kallasraja kruusa ja kividega parandamine.
Nii paljude talguliste tõttu sai järve kallas
puhtamaks ja kallasrada läbitavaks.
Eriliseks väljakutseks sai suure, ligi 20-meetrise
vette langenud kuuse järvest kättesaamine.
Tehnika kasutamine oli pea võimatu. Appi tuli
loominguline lähenemine, mille tulemusena
õnnestus kuusk paadist ja osaliselt ka vees
töötades traktori abil jupphaaval järvest suures
osas välja vedada. Kõigil oli põnev ja tulemus
rõõmustav.
Päev lõppes ühise talgusupi söömisega SuurAntsumäe köögis, kus sai arutada Kavadi
Keskuse edasisi plaane ja oli muidu mõnus
olla.
Talgud said toimuda tänu Rõuge valla
toetusele.
MTÜ Kavadi Keskus eestvedajad
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„Mägi mäletas“ – kirjanik Ene Mihkelsoni mälestuspäevast Haanjas

Fotod: Ly Lestberg
29. aprillil kirjutasid Lõuna-Eesti valdade
juhid Suure Munamäe tornis alla hea tahte
lepingu Tartu linnaga, et toetada Tartu taotlust
Euroopa kultuuripealinnana. Mõned päevad
hiljem, 10. mail avasime linna aukodaniku,
kirjanik Ene Mihkelsoni nimelise pingi Tartu
kesklinnas ja leping tundus kevadel hästi
sümboolne – kuigi Mihkelson oli ka tartlane,
sündis suur osa tema loomingust Suurest
Munamäest vaid mõne kilomeetri kaugusel,
Haanja kuppelmaastiku vaikuses ja rahus.
Kirjaniku 75. sünniaastapäeva tähistati 23.
oktoobril Haanja rahvamajas meeleoluka
mälestuspäevaga „Mägi mäletab”, mis tõi
saali ligi viiskümmend inimest. Tartlaste
poolt kinkis Haanja rahvamajale kirjanik Ene
Mihkelsoni uue, Lõuna-Eesti JutuPeatuse
punkt, mille QR koodi kaudu kuuleme, kuidas
luuletust merest ja kuppelmaastikust loeb
kirjanik ise (www.jutupeatus.ee). Kingituse
andis üle selle toreda projekti idee algataja,
Kristel Kalda Tartu linnavalitsusest (pildil).
Kirjaniku pärandi hoidmiseks loodud Ene
Mihkelsoni seltsi poolt tervitas kokkutulnuid
selts esimees Aija Sakova, kes jagas rõõmu
õnnestunud õpilastööde konkursi üle – see tõi
kokku 35 tööd üle Eesti.
Päev oli tore ka selle poolest, et Mihkelsoniga
samal ajal tähistas sünnipäeva ka Rõuge vald.
Tervitused valla poolt andis üle vallavanem
Mailis Koger – palju õnne, häid mõtteid ja edu
meie noorele tegusale vallale!
Ene Mihkelson sündis 21. oktoobril 1944
Imaveres. Ene isa Heinrich-Rudolf Mihkelson
oli jõukas hobukasvatustalu peremees, ent

nagu paljudel, hävines ka see kodu sõjakeerises
ja järgnenud repressioonides. Lapsepõlvest sai
Ene kaasa eluks ajaks sügava haava – nelja
aastaselt kaotas Ene vanemad. Ta kasvas
üles sugulaste armust ja internaatkoolides,
kuid kodu need ei asendanud. Isa hukkus
metsavennana 1953, nooruke ema pidas
metsas vastu veel mõne aasta. Suur osa
kirjaniku loomingust ongi pühendatud
oma isikliku saatuseloo lahtiharutamise
kaudu kogu eesti rahva ajaloolise trauma
mõtestamisele: „Inimene harjub kõigega.
Vaevalt. Inimene unustab, kui see on tervisele
kasulik. Mingist hetkest tunnen unustamise
ees suurt aukartust. Minul tuleb nii harjumine
kui unustamine halvasti välja.“ („Nime vaev“,
lk 93.)
Oma päris koduks pidaski Mihkelson
talukohta Haanja lähistel Peedomäel, kus
ta elas ja töötas alates 1983. aastast kuni
lahkumiseni 20. septembril 2017. Siin, laiemalt
tähelepanu äratamata kirjutas ta suurema
osa oma loomingust, sealhulgas tunnustatud
romaanid “Ahasveeruse uni” (2001) ja
“Katkuhaud” (2007) ning luulekogu “Torn”
(2010). Kokku on Mihkelson kirjutanud 23
raamatut – neid kõiki saab praegu näha Haanja
raamatukogus väikesel väljapanekul, mille
koostas raamatukogu juhataja Riina Lõhmus.
Raamatunäitusele lisaks kaunistab Haanja
raamatukogu
kunstnik
Elle
Palumäe
kujundatud rändnäitus-infostend, mis valmis
Rõuge valla toetusel. Näeme kirjanikku tema
poolt renoveeritud 100-aastase suitsu sanna
taustal, maakivi müüri on kunstnik raiunud

kirjaniku mõtteid, lühidalt on kirja pandud
kõige olulisem kirjaniku elu, loomingust,
tähendusest, tunnustustest. Kultuurikapitali
toetusel valmistasime näitusest neli koopiat,
kinkimiseks Haanja, Viitina, Vartsu ja
Võrumaa Keskraamatukogule, viimase võttis
avamisel Haanja üritusel vastus Inga Kuljus.1
Tegime näituse mõttega, et see võiks rännata
ja kirjanikku tutvustada Rõuge valla teisteski
raamatukogudes ja kui ära kulub, saab lisa
trükkida.
Mõtlesime kaua, kuidas küll tutvustada
Võrumaal kirjanikku, kelle nime ehk teatakse,
kuid lugenud on vähesed? Sellist kirjanikku,
kes seisab ühel pulgal A. H. Tammsaare, Jaan
Krossi, Mats Traadi ja Viivi Luigega. Baltisaksa
juurtega kirjandusteadlane ja tõlkija Cornelius
Hasselblatt on kirjutanud, et kerget lektüüri
pole Mihkelsonilt oodata! Tema raamatute
lugemine on väljakutse, sest kirjanik töötas
välja erilise, ainult temale omase luule- ja
proosakeele ja kogu ta looming on valdavalt
tõsine. Ent hoolimata „keerulisusest“ on
Mihkelsoni tõlgitud juba saksa, vene, soome,
prantsuse, moldova, poola, ungari ja läti
keelde ning pärjatud kodus ja raja taga üle
kümne korra. Kõrgeima tunnustuse, EV riigi
elutööpreemia pälvis Mihkelson 2015. aastal.
Mälestuspäeval „Mägi mäletab“ püüdsime
Mihkelsoni elu ja loomingut tutvustada hääle,
sõna ja pildi kaudu. Alustuseks sai sõna Janika
Kronberg, kirjanik ja kirjandusteadlane,
ajakirja Looming peatoimetaja. Sännalase
ja võrokesena oli Janikal ka Mihkelsonist
rääkides võro kiil suus, mis saali kohe sooja
õhkkonna lõi. Janika kutsus mõistma neid,
kes tulevad maale otsima vaikust ja üksindust,
et teha kirjatööd. Mihkelsoni nimetas ta
omamoodi „tõu tõlgiks“, kes on püüdnud
oma perekonnaloo uurimise kaudu tabada
rahvuslikku „psüüket“, kaevates rasketel
aegadel maha maetud inimhinge saladusi.
Teiseks kõnelejaks oli kirjandusõppejõud,
kirjaniku sõber ja abiline Mart Velsker, kes
tutvustas koos Eva Velskeriga koostatud ja
veel trükisooja raamatut „Vaba inimese tunne.
Vestlused Ene Mihkelsoniga“ (EKSA 2019).
Kohtumisi Mihkelsoniga Võru ja Haanja vahel
meenutas humoorika sõnavõtuga Rannar Susi.
Ene Mihkelson ei tahtnud oma eluloost kunagi
rääkida – tema arvates peavad kirjanikku
tutvustama ainult tema raamatud. Ent
kindlasti aitab „Vaba inimese tunne“ autorit
nüüd palju-palju paemini mõista.
Usun, et kõik, kes 23 .oktoobril Haanja
rahvamaja kirjandusüritusel kolm tundi vastu
pidasid, said kaasa mõtlemapaneva elamuse
elulooetendusest „Elu ongi jumalagajätt
– hetki Mihkelsoni eluloost ja luulest.
Otsinud-leidnud Merle Karusoo, hääle

Eelinfoks Haanja ja Ruusmäe rahvamajadelt
*Haanja piirkonna memme-taadi jõulupidu toimub neljapäeval,
12. detsembril algusega kell 13.00 Ruusmäe rahvamajas
*Jõulupidu ansamblitega Piiri Peal ja Hovery Covery toimub Ruusmäe rahvamajas
20. detsembril algusega kell 20.00
*Aastalõpupidu Haanja rahvamajas Karl Madise muusika saatel ja üllatusesinejatega
toimub 27. detsembril algusega kell 20.00

Misso alevikku tuleb ülikiire internet

Peagi jõuab Misso alevikku kõige
kaasaegsem valguskaablil põhinev internet
– Tele2 interneti püsiühendus, millega on
võimalik nautida kuni 1000 Mbit/s kiirusega
internetti.

Sel sügisel veab Elektrilevi tuhandete Eesti
kodudeni kiiret internetti võimaldava
valguskaabli. Nende kodude seas on ka Rõuge
valla elanikke.
„Valguskaablil põhineva interneti puhul
on tegemist ühendusega, mille stabiilsus ei
sõltu enam niivõrd ilmast, levist ega teistest
kasutajatest samas piirkonnas. Tarbija
jaoks tähendab see seega veelgi kiiremat ja
paremat internetti ning suuremaid üles- ja
allalaadimiskiiruseid,“ sõnas Tele2 Eesti
tehnoloogiaüksuse juht Tanel Sarri.
Valguskaablil põhinev võrk on jätkusuutlik:
see
võimaldab
tulevikutehnoloogiatega
kiiruseid veel suurendada. “Vaata piiramatult
ﬁlme, suhtle lähedaste ja sõpradega või aja
muretult tööasju – ülikiire katkematu ja
piiramatu nett võimaldab teha kõike just nii
kiiresti, kui ise soovid. Lisaks on valguskaabel
tulevikukindel: kui internetimahud kasvavad,
kasvavad vastavalt ka kiirused,” lisas Sarri.

Täida ankeet
Ent kuidas kiire internetiühendusega
liituda? Kui tahad, et Elektrilevi avaks
ka Sinu piirkonnas liitumisvõimaluse,
esita sooviavaldus Elektrilevi kodulehel.
Elektrilevi teavitab kõiki majapidamisi
liitumisvõimalusest personaalse kirjaga, nii
tavaposti kui andmete olemasolul ka e-posti
teel.
Elektrilevi võrguga liitumine maksab kliendile
ühekordse liitumistasuna 199 eurot. Seejuures
tuuakse sidevõrk õhuliini või maakaablina
maja fassaadini, harvemal juhul kinnistu
piirini.
Kolmandas
etapis
võta
ühendust
sideoperaatoriga. Näiteks Tele2 hakkab Misso
alevikus pakkuma internetipakette kiirusega
100, 500 ja 1000 megabiti sekundis. Teenusega
liitumiseks tuleb täita Tele2 kodulehel ankeet,
mille järel kliendiga ühendust võetakse. Tele2
alustab Missos teenuse pakkumisega 2020.
kevadel.

Rõuge Maarja kirik

annab Katrin Saukas“. Kuulsime 50 minutit
kestnud sissevaadet kirjaniku ellu autori oma
sõnadega, mis oli meisterlikult komponeeritud
uue elulooraamatu ja luule tekstidest. Valusat
ja mõjusat, kannan siiani kaasas seda vaikust,
mis jäi pärast etendust mitmeks minutiks
Haanja rahvamaja õdusasse saali.
Mälestuspäeva „Mägi mäletab. Kirjanik Ene
Mihkelson 75“ ettevalmistamist alustasime
aasta tagasi selleks, et tuua Haanjamaal
34 aastat vaikselt töötanud kirjanik Ene
Mihkelson
Võrumaa
kultuurikaardile.2
Täname kordamineku eest kõiki toetajaid:
Rõuge valda, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa
ekspertgruppi, Ene Mihkelsoni Seltsi, Tartu
linnaraamatukogu.
Soojad
tänusõnad
raamatukogu juhatajale Riinale Lõhmusele,
ettevõtmise hingele Haanjas, ning kogu
rahvamajale õdusa olemise loomise eest!
Marin ja Aare Laak
MTÜ Peedomäe Tähed
1 Rippnäitust saab vaadata ka Eesti
Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu),
siin on see täienduseks arhiivinäitusele.
Näitused jäävad avatuks 31. jaanuarini 2020.
2 Vt ka Birgit Pettai, Ene Mihkelsoni
mälestuspäevaga kanti kirjanik Võrumaa
kultuurikaardile. – Võrumaa Teataja,
29.oktoober 2019 (paberleht)

Kirikute teated

Valvamispühapäev
17. november kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Igavikupühapäev
24. november kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus
1. detsember kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Advendiaja 2. pühapäev
8. detsember kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Advendiaja 3. pühapäev. Kirikuaasta algus
15. detsember kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Advendiaja 4. pühapäev
22. detsember kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vestlusõhtu neljapäeval, 28. novembril kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Koguduse liikmeannetust on võimalik tasuda koguduse kantseleis T, N kell 9.30–11.30 ja P
kell 10.00–14.00 või ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele SEB EE 501010402007421005
(selgitusse märkida nimi ja aasta, mille eest tasutakse).

Misso kirik

17. novembril kell 13.00 jumalateenistus
1. detsembril kell 13.00 jumalateenistus

Mõniste-Ritsiku õigeusu kirik

Pühapäeval, 24. novembril kell 11.00 Jumalik liturgia.
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Mägede hääl

Aita Haanja laste jõulupuu
inglitega täita!

Hea sõber, me teeme seda taas! Kutsume kõiki
lapsi koos õpetajate, vanemate ja vanavanematega
meisterdama „Laste jõulupuu“ jaoks inglikujulisi
kuuseehteid. Oma fantaasia väljendamiseks kasuta
materjali, mis on ilmastikukindel.
Inglit meisterdades mõtle oma julgele heateole,
mil oled välja astunud oma sõbra eest või oled
märganud abivajajat ning pole jätnud teda
oma murega üksi.
Õiglane sõber on hea ja julge kaaslane ning soovib
tegutseda ebaõigluse vastu. Tal on väärtus, millest
lähtudes ta jääb endale kindlaks, seab piirid ning
astub välja, kui näeb teisi lapsi piire rikkumas.
Oma loo julgest heateost võib kirjutada üksi,
rühma või klassiga. Saada see meile e-posti teel
aadressile lasteaed@haanja.edu.ee
hiljemalt 30. novembril 2019.
„Laste jõulupuu“ saab inglitest ehted ning lööb
särama Haanjas esmaspäeval,
2. detsembril kell 9.00.
Kõikide heategusid kajastavate vaprate lugude vahel
loositakse auhinnad 10. detsembril 2019
Haanja lasteaiapere

Varstu kultuurikeskuse
kinos:

1.detsember kl 12-16
Soodla, Tiitsa küla, Rõuge vald

14. novembril kell 19.00
LasseMaia Detektiivibüroo.
Esimene mõistatus
Pereﬁlm, seiklusﬁlm. Pilet 4 € ja
3€

ADVENDIKOHVIK

21. novembril kell 19.00
Pääsuke Manou
Pereﬁlm, komöödia, seiklusﬁlm,
animatsioon. Pilet 4 € ja 3 €

Pakume KÄSITÖÖD ja RAAMATUID

Kohvikus soe toit, küpsetised,
hõõgvein, kohv, tee.

28.novembril kell 19.00
Aasta täis draamat
Dokumentaal. Pilet 5 € ja 3.50 €

56650410 Martina

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 20. novembriks
e-posti teel aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

