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Rõuge Vallavolikogu 19. novembri 2019 istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Andis nõusoleku Rõuge vallale kuuluva
kinnistu (asukoht Rõuge vald, Krabi küla,
Õpilaskodu tee T1, sihtotstarve transpordimaa
100%) koormamiseks tehnorajatise (veetrassi)
reaalservituudiga Kivilohu kinnistu (asukoht
Rõuge vald, Krabi küla, Kivilohu, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%) kasuks.
2. Võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule
Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse
ja selle lähiala detailplaneeringu.
3. Võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu.
4. Tunnistas osaliselt kehtetuks Rõuge
Vallavolikogu 19.11.2008 otsusega nr
51 „Jaanipeebu külas Kõva ja Õnne
kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“
kehtestatud detailplaneeringu Kõva kinnistul
planeeringulahenduses määratud kahe krundi
osas.
5. Delegeeris Rõuge valla ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud andmekogude
asutamise ja andmekogude põhimääruste
kinnitamise Rõuge Vallavalitsusele.

Paku oma toodangut valla
kingitusteks ja meeneteks!
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.
Ootame teie pakkumisi kuni aasta lõpuni!
Lisainfo: arendusosakonna juhataja Aira
Udras (arendusjuhataja@rauge.ee või 5388
4943).

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu
avalik väljapanek ja avalik arutelu
Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab
Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu
avaliku väljapaneku 12.12.2019–10.01.2020 ja
avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
15.01.2020 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses
(Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn
4).
Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge
Vallavolikogu 19.11.2019 otsusega nt 1-3/75.
Planeeritav
ala
asub
Rõuge
vallas
Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel
(69701:004:1442) ning juurdepääsutee osas
Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja Kõnnitee
(69701:004:0096) maaüksustel. Planeeritava ala
suurus on ca 0,6 ha ja maakasutuse sihtotstarve
100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on pereelamu rajamiseks
hoonestusala ja ehitusõiguse määramine
ning jagada Tindi tänav 8 maaüksus kaheks
katastriüksuseks, millest ühele määrata
transpordimaa maakasutuse sihtotstarve

olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele
määrata pereelamu ja abihoonete rajamiseks
elamumaa maakasutuse sihtotstarve.
Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga
kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja
kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset
mõju
looduskeskkonnale.
Olulisimad
muudatused detailplaneeringu elluviimisega
võrreldes praeguse olukorraga on üksikelamu
ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste
ehitamine planeeringualale.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. 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).

6. Tunnistas kehtetuks:
Misso Vallavolikogu 27.10.2016 määruse nr 23
„Misso valla jäätmevaldajate registri asutamise
ja registri pidamise kord“;
Haanja Vallavolikogu 11.12.2014 määruse
nr 21 „Haanja valla korraldatud jäätmeveo
rakendamise
kord
ja
Haanja
valla
jäätmevaldajate registri asutamine“ 7. peatüki;
Mõniste Vallavolikogu 04.04.2014 määruse
nr 10 „Mõniste valla jäätmevaldajate registri
asutamine ja registri pidamise kord“;
Varstu Vallavolikogu 22.04.2014 määruse

nr 9 „Varstu valla jäätmevaldajate registri
asutamine ja registri pidamise kord“.
7. Muutis vallavalitsuse hallatava asutuse
Haanja Valla Rahvamajad nime ja määras
hallatava asutuse uueks nimeks Haanja
Rahvamaja.
8. Kinnitas Haanja Rahvamaja, Misso Rahvamaja, Mõniste Rahvamaja, Rõuge Rahvamaja
ja Varstu Kultuurikeskuse põhi-määrused ja
struktuurid.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 17.
detsembril.

20. detsembril on Rõuge valla tunnustuste
ettepanekute esitamise tähtaeg
Praegu on just paras aeg hakata mõtlema
sellele, kes oma selleaastase tegevusega on
väärt Rõuge valla tunnustust: elutööpreemiat,
aukodaniku tiitlit või aunimetust „Rõuge valla
täht“. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20.
detsembril, tunnustused antakse üle järgmise
aasta Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul
aktusel.
Valla tunnustusega väärtustame inimesi, aga
miks mitte ka asutusi ja organisatsioone, kes
on oma eriti pühendunud töö või tegevusega
jäänud silma ja südamesse, aidanud kaasa
oma kodukoha või valla elu edendamisele,
teinud midagi enamat kui just peab, astunud
sammukese kaugemale, ulatanud esimesena
abistava käe …
Aunimetust „Rõuge valla täht“ antakse välja
üheteistkümnes kategoorias: aasta kohaliku
elu täht, aasta kultuurielu täht, aasta hariduselu
täht, aasta külaelu täht, aasta keskkonnatäht,
aasta sporditäht, aasta tähtettevõtja, aasta
tõusev täht, aasta täheke, aasta seeniortäht
ja aasta tähttegu. Lähemalt saab nende kõigi
ja tunnustamise avaldamise tingimuste
kohta lugeda valla kodulehelt aadressil
rauge.ee/tunnustuse-avaldamine (kodulehe
avalehel vasakus menüüs punkt „Tunnustuse
avaldamine“).
Tunnustuse avaldamise ettepanekuid ootame
20. detsembrini – võtke juba varakult aega,
et märgata ja mõelda. Ettepanekuid saab
esitada vallavalitsuse kinnitatud vormil (leitav
kodulehel) e-kirja teel aadressile vald@rauge.
ee või tavapostiga aadressile Ööbikuoru 4,
Rõuge alevik, 66201.

Võru Kandles tunnustati isasid

Isadepäeval, 10. novembril Võru Kandles toimunud pidulikul kontsert-aktusel andis SA Võrumaa
Arenduskeskuse juht Tiit Toots üle Võru maakonna aasta isa tiitli Setomaa vallavanemale Raul
Kudrele. Maakonna aasta isa nominendina sai äramärkimise osaliseks ka Rõuge vallas Piipsemäe
külas elav tubli pereisa Juss Torp. Pildil Jussi pere: tütar Jane, Juss, abikaasa Lea ning tütar Jaanika.
Foto: Margus Muts
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Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab
Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse
ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku
väljapaneku 09.12.2019–07.01.2020 ja avaliku
väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
10.01.2020 kell 13.00 Rõuge vallavalitsuses
(Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn
4).
Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge
Vallavolikogu 19.11.2019 otsusega nt 1-3/74.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Tindi
külas
Rõuge
Ööbikuorg
maaüksuse

(69701:004:0018) läänepoolsel ca 2,4 ha
suurusel territooriumil Liinjärve kaldal.
Planeeritava ala maakasutuse sihtotstarve on
ühiskondlike ehitiste maa 100%.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk
on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele
kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh
rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.
Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt
kaasnev majanduslik ja sotsiaalne mõju
võib esineda Rõuge Ööbikuoru, kui tuntud
turismiobjekt, kvaliteedi ja huviatraktsioonide

hulga tõusus nii kohalikele kui teistele
huvilistele, mis toob endaga eeldatavalt
kaasa suurema hulga külastajaid ning
elavdab seeläbi piirkonnas muude teenuste
nõudlust.
Piirkonnas
turismiobjekti
arendamine toetab erinevate avalike ürituste
korraldamise
võimalusi,
mis
elavdab
piirkonna kultuurielu. Detailplaneeringuga
kavandatud tegevus ei oma eeldatavasti olulist
negatiivset
keskkonnamõju.
Olulisimad
muudatused detailplaneeringu elluviimisega
võrreldes
praeguse
olukorraga
oleks

täiendavate turismitaristu rajatiste ehitamine
planeeringualale, millest tähelepanuväärseim
on rippsild.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. Avaliku väljapaneku ajal on
võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge
Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel
www.rauge.ee.
Lisainformatsiooni
saab
planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn
Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab
Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja
sellega piirneva ala detailplaneeringu avaliku
väljapaneku 12.12.2019–10.01.2020 ja avaliku
väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
15.01.2020 kell 13.00 Rõuge vallavalitsuses
(Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).
Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge
Vallavolikogu 22.10.2019 otsusega nt 1-3/66.
Detailplaneeringuala paikneb Võru maakonnas

Rõuge Vallas Viitina külas ja hõlmab Koolimaa
(69702:002:0057) katastriüksust ja osaliselt ka
Tiigi (69702:002:0790) ning 25195 KäätsoRõuge-Luutsniku
tee
(69702:002:1470)
katastriüksustel. Planeeritava ala suurus on
ca 1,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on uute
elamukruntide kavandamine, kruntidele
ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede
asukoha
määramine,
haljastuse
ja
heakorrastuse
põhimõtete
määramine,

tehnovõrkudele ja –rajatistele asukoha
määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga
kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja
kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset
mõju
looduskeskkonnale.
Olulisimad
muudatused detailplaneeringu elluviimisega
võrreldes praeguse olukorraga on kahe
üksikelamu ja seda teenindavate hoonete
ja rajatiste ehitamine planeeringualale ning

jalgratta- ja jalgtee rajamine Käätso-RõugeLuutsniku maantee äärde.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. Avaliku väljapaneku ajal on
võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge
Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel
www.rauge.ee.
Lisainformatsiooni
saab
planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn
Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Kaks Rõuge valla autorite pilti Eesti suurimal
loodusfotokonkursil esikolmikutes
Tule Rõuge vallavalitsusse keskkonnaspetsialistiks!
Tule Rõuge vallavalitsusse keskkonnaspetsialistiks!
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale.
Keskkonnaspetsialisti põhiülesanneteks on keskkonna, heakorra ja säästva arengu
alase töö korraldamine Rõuge vallas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge
valla veebilehel rauge.ee.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
• kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule
kehtestatud nõuetele;
• põhjalikud teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku
omavalitsuse korraldusest ning oskus neid oma töös rakendada;
• teadmised dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada oma
valdkonna üld- ja üksikakte;
• oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia keskkonna valdkonnaga seotud
toiminguid;
• teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt
peetavate andmekogude kasutamise oskus;
• eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja
vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse
piires, väga hea pingetaluvus;
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus).
Asutus pakub:
• võimalusi eneseteostuseks;
• vaheldusrikast tööd;
• koolitusi enesetäiendamiseks;
• toetavat meeskonda;
• töökohta maalilises Rõuges;
• meeleolukaid ühisüritusi;
• kokkuleppel kaugtööpäevi;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva;
• reedeti tööpäev kuni 14.00.
Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel.
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 10.12.2019 Rõuge Vallavalitsusele
aadressil vald@rauge.ee.
Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv, tel 5328 4004.

Looduse Aasta Foto loomade keskkonna kategooria III koha pilt, autor Jaanus Tanilsoo.
Jaanuse pildil „Meie kodu“ on vanale veskipaisule ehitatud vesipapi pesa. Jaanus kommenteerib
oma pilti selliselt:
Vesipappe pesitseb Eestis 5–10 paari, mistõttu on väga eriline leida tema pesa Rõuge vallast.
Vana veskipais pakkus nii vanalinnule kui poegadele kaitset röövloomade eest ja kiirevooluline
jõgi mitmekesist toidupoolist.
25. novembril tunnustati rahvusraamatukogus
Eesti parimaid loodusfotograafe, kes olid oma
tööd esitanud Looduse Aasta Foto ehk LAF-i
konkursile. Tegu on Eesti kõige esinduslikuma
loodusfoto konkursiga, mille parimad tööd
trükitakse igal aastal kauniks pildiraamatuks.
Ka Kaks Rõuge valla loodusfotograafi said

selleaastasel võistlusel esikolmikusse: Martin
Marki pilt pälvis maastikupiltide kategoorias
kolmanda koha ning Jaanus Tanilsoo pilt
kategoorias „Loomade keskkond“ samuti
kolmanda koha.
Palju õnne ja aitäh, et oma kaunite piltidega
meie valda maailmale tutvustate!

Looduse Aasta Foto maastikupiltide kategooria III koha pilt, autor Martin Mark.
Martin on oma pildi „Perseiidide sadu“ kohta kirjutanud järgmist: Juba pimedad, aga soojad
augustiööd pakuvad suurepärast võimalust langevaid tähti vaadelda. Pildile on kokku pandud
ligi kahe tunni jooksul Haanjamaal langenud perseiidid.
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OÜ Rändkaupluse
ringid Rõuge vallas
Rändkauplus pakub meie vallas oma teenuseid
kolmel päeval nädalas järgmistel aegadel ja
marsruutidel:

KOLMAPÄEV
Peatus
Mustahamba
Lauri
Matsi
Sänna bussipeatus
Kaugu küla
Jaanimäe
Hurda (4 peatust)
Saarlase

Kellaaeg
9.50
10.00
10.20
10.30
10.40
10.45
10.50–11.30
11.35

Reporter Sipelgas pajatab
Hei-hei, siin Varstu lasteaed Sipelgas!
On 8. november. Lasteaia ees seisab suur
buss ja sellesse astuvad noored mehed,
lapsed käekõrval. Lisaks mõni emme ja
lasteaiatöötajad.
Mis toimub? Toimub see, et kohe läheb sõiduks
Eesti Maanteemuuseumi.

Saabuva isadepäeva tähistamiseks sõidavad
isad koos oma lastega osalema programmis:
„Inimene – masinate valitseja“. Selle käigus
toimub põnev ringkäik koos juhendajaga.
Proovitakse, kuidas on istuda liikuvas toolis,
mis äkkpidurdab; mis tunne on „pöörlevas
autos“ jms. Need katsed näitavad, kui oluline
on kinnitatud turvavöö. Toimub isadevaheline
võistlus autorataste vahetamises. On huvitav ja
õpetlik, saab nalja ja naeru.
Käelise tegevusena valmistab igaüks endale

Kellaaeg
10.30
10.40
10.50
10.55
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
12.00
12.20
12.30
12.40
12.50
13.00

LAUPÄEV
Peatus
Ala-Suhka
Kergatsi
Ihatsi bussipeatus
Ihatsi (2 peatust)
Plaani
Raagi
Luutsniku
Palli
Savioru
Haki küla
Viitina

Kellaaeg
10.30
10.50
11.00
11.10–11.20
11.30
11.40
11.50–12.15
12.15
12.20
12.30
12.45–13.00

helkuri, mis on praegusel ajal väga vajalik
pisike elupäästja.
Lõpuks annavad lapsed oma armsatele
isadele äikse kontserdi. Laseme hea maitsta
juustustritslil ja meekoogil.
Küll meie lastel on toredad isad, kes tegid
endale ja oma lastele toreda kingituse, kinkides
aega ja armastust. Iga lapse silmist võis lugeda
uhkust: vaata, see on minu isa!
Reporter Sipelgas Varstu Kooli lasteaiast

T nagu tasakaalukas, I nagu innustav, I nagu inspireeriv,
U nagu usaldusväärne

NELJAPÄEV
Peatus
Kirikumäe
Sandi
Kõo
Karukoobas
Põnni küla
Nopri
Hino
Rammuka
Liidi
Misso küla
Kivioru
Kriiva
Vungi
Luhamaa
Põrste
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Tiiu Schneider ja sotsiaalkindlustusameti finants- ja arendusosakonna juht Ruth Paade
tunnustuse kättesaamisel. Foto: Heiki Laan
20. novembril toimus TalTech Mektory hoole ning pühendumusega. Tugiiskuks
innovatsioonija
ettevõtluskeskuses oleva lapse koolipäev on turvaline ning tema
Sotsiaalkindlustusameti tunnustusüritus, kus edasijõudmist arengus on märgata. Kolleegidel
20 silmapaistvale raske ja sügava puudega jagub Tiiu kohta hulgaliselt kiitvaid sõnu.
lapse tugiisikule ning lapsehoidjale anti üle Teda iseloomustatakse kui suure südamega,
tänukirjad. Rõuge Vallavalitsus esitas tänukirja sooja, hoolivat, loomingulist, professionaalset,
nominentideks kaks kandidaati: Regiina rahulikku, hea huumorimeelega inimest.
Jõgeva ja Tiiu Schneideri. Komisjon valis Need omadused on äärmiselt vajalikud,
üheks tänukirja saajaks Rõuge valla tugiisiku sest tugiisikul on suur vastutus ning töö
Tiiu Schneideri. Tiiu teeb tugiisiku keerukat, personaalselt lapsega ei ole kindlasti kerge.
kuid tänuväärset tööd Hargla Koolis. Tema Lapsed on alati erinevad, samuti päevad,
mis nendega koos veedetakse. Tugiisik peab
hoole all on kuuendas klassis õppiv tüdruk.
Tiiu on tugiisikuna töötanud alates 2018. õppima ennekõike tundma last, et olla lapsele
a oktoobrist. Ta on teinud oma tööd suure tõlgiks maailma mõistmisel. Inimestel, kes

töötavad raske ja sügava puudega lastega,
peab olema sisemine soov ning nn kutsumus
selleks tööks. Samuti on suur roll tugiisikute
motiveerimise juures nii omavalitsusel,
haridusasutusel ja perel endal, et toimiks
koostöö ning tugiisikut kaasatakse ja temaga
arvestatakse.
Aga missugune siis Tiiu on? T nagu
tasakaalukas, I nagu innustav, I nagu
inspireeriv, U nagu usaldusväärne. Tiiu
head omadused ei piirdu siiski vaid tema
nimetähtedest tuletatavate omadustega. Tiiu
on oma töös professionaalne, pühendunud
ning rahulik. Need on omadused, mis
muutuvad eriti oluliseks, kui lapsel on
parajasti tegemist päevaga kui voodist on
tõustud vasaku jalaga ja kõik ei ole päris nii
päikseline. Teame ju kõik, et need on tugiisiku
jaoks ühed keerulisemad hetked, kuid mitte
loomingulise ning hea huumorimeelega Tiiu
jaoks. Ta leiab ka sellistes olukordades lapsega
ühise keele ning oskab Tüdruku suunata
tegutsema nii, et laps rahuneb ning tunneb
ennast turvaliselt. Tiiu on kohusetundlik,
pidades kinni kokku lepitud tegevustest ning
tähtaegadest, mis teeb temast fantastilise ja
hinnatud meeskonnaliikme. Kasvult pisike,
kuid hingelt suur. Tema peale saab loota – nii
laps kui kõrval olev kolleeg! Oleme õnnelikud
ja tänulikud, et Tiiu meil ja Tüdrukul olemas
on!
Aitäh Sulle, Tiiu, hoole ja pühendumise eest!
Ave Vill ja Laura-Elisa Kägra

Minu jõulusoov on, et me oleme õnnelikud ja meil on aega
ehk mõtted märkamisest ja mõtisklemisest

Märkamatult, nagu igal aastal, on ka tänavu
kohe uksest sisse astumas jõuluaeg. Aeg, mis
kannab endas igavest rahumärki, ootust,
imesid ja vahel isegi üllatusi sekka. Teisalt
on jõuludesse sisse kootud kiiruse muster,
kiirustamise teekond. Ei ole võimalik
unustada, et meil kõigil on täpselt ühepalju
tunde ööpäevas ja neid on, tahame või mitte,
vaid 24. Oluline on aru saada, kuhu me need
paigutame ja kellega jagame.
Mida aasta edasi, seda väärtuslikumaks on
saanud minu jaoks hetked, mida saan veeta
koos kõige-kõigematega siin elus – enda
pere, laste ja teiste mulle oluliste lähedastega.
Jõulupühadel ei ole neile lihtsalt võimalik
öelda: „Mul ei ole aega, mul on kiire,“ või
kasutada mõnda järgmist kulunud fraasi
vabanduse sarjast. See tundub mulle lubamatu
ja egoistlikuna.
Üheks oluliseks märksõnaks jõuluajal on

traditsioonid. Ühisest toimetamisest ja
koostegemisest jäävad soojad mälestused
aastateks inimeste sisse oma elu elama.
Traditsioonid jäävad elama ning edasi
kanduma põlvest põlve, seda muidugi
tingimusel, kui neid edasi kantakse. On ju
nii, et mõnel meist on jutustada eriilmelisi
lugusid lapsepõlve jõuluajast, kuid mõnele
meist meenub vaid asjaolu, et olid kingitused,
kuid missugused, seda ei meenu. Väärtuslikud
on minu arvates just needsamad lood, mis on
elavad ning unustamatud, mitte materiaalsed
kingitused.
Kingitused on jõuluajal omaette teema.
Justkui kohustus, sageli tüütu ning mõttetu
rahakulutamise koht. Tänutundega kingitus
tuleb südamest ja selleks ei saa minu
arvates olla üüratult kallis nutiseade või
reis soojale maale vaid kingituse sisu peab
jääma mõistlikkuse ja pere võimaluste
piiridesse. Meil ei tule otsida näiteid kaugelt
olukordadest, kus lapsevanemad on valmis
kasutama olemasolevat krediitkaarti või võtma
kiirlaenu selleks, et täita lapse jõulusoov,
milleks on üldjuhul kallis nutiseade, mitte
koosolemise aeg. Kutsun kõiki üles enne
mõtlema, missugune jõulukink on oluline,
missugused on võimalused ning tegema
õigeid kingivalikuid, mitte pillama. Vahel on
soe kallistus ja hea sõna, kinda- või sokipaar
palju olulisem, kui järjekordne moodne
mobiiltelefon või arvutimäng.
Mäletan tänaseni, kuidas minu lapsepõlves
meie peres tollal niinimetatud nääriaeg kulges.
Meie peres ei olnud selliseid võimalusi, et
kingitusi teha. Kommipakk oli ainuke rõõm
ja pidulikkus kingituse mõistes. Näärivana
käis lasteaias või koolimajas, koju ei tulnud
iialgi. Teine vaade on täna traditsioonidel,
mida mäletan. Näiteks käisime metsas kuuse

järel 2 korda detsembrikuus. Miks? Ühe korra
salaja hämaras päevavalguses enne päris
jõulupühi ja teist korda avalikult ning päevasel
ajal nääriajal. Mälestustel on tugev jõud ning
kandev roll meie kõikide eludes.
Tahan öelda, et loogem täna traditsioone,
mis elavad edasi meie laste eludes ka siis, kui
nad on juba täiskasvanud. Seda selleks, et nad
oskaksid headust edasi kanda. Väärtustagem
jõuluaega, sest parim kingitus on koosolemine
ja tegutsemine üheskoos. Kingi aega oma

perele, kingi aega endale. Mine külla
vanavanematele, eriti, kui nende elupaigaks ei
ole enam nende päris kodu vaid olude sunnil
hooldekodu. Ja uskuge, 10 minutit kohalolu
ei ole piisav kohtumise kogus selleks, et olla
õnnelik või tunda ennast väärtuslikuna.
Soovin sotsiaalosakonna nimel kõikidesse
peredesse ainult parimaid jõuluhetki ning
eelkõige rahu.
Triinu Õispuu
Sotsiaalosakonna juhataja
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Samm unistuste töökohani

toetavad inimesi tööotsingul, ametivalikul,
elujärje parandamisel ning ühiskonnaellu
lõimumisel. Keskusel on hetkel käimas
mitmeid koolitusi (nende kõigi kohta
saab infot jmk.ee kodulehelt), Kagu-Eesti
inimestel tasuks silm peal hoida koolitusel
„Samm unistuste töökohani.” Kõlab julgelt ja
paljulubavalt? Koolitus annabki julgust teha
häid valikuid ja teadmisi, kuidas jõuda sobiva
töökohani.
Sihtgrupp on: inimesed, kes on tööturult
eemal olnud kuus kuud või enam ning
hetkel ei õpi ja ei tööta; mittetöötavad ja
mitteõppivad vanemad, kes ei ole vähemalt
viimased 18 kuud töötanud ning kellel on
vähemalt üks alla 7-aastane laps; noored
vanuses 16–26 a, kes hetkel ei õpi ega tööta.
Koolitus on osalejale tasuta. JMK koolitustel
aitavad koolitajad ja nõustajad mõelda välja ja
selgusele jõuda, milline oleks sobiv amet või
töötamiseks meelepärane ettevõte. Koolitusel

Mida teha siis, kui oled jäänud töötuks, kui
õpitud amet ei ole see, mida tegelikult tahaks
teha või kuidas liikuda elus edasi ja leida
näiteks igatsetud töökoht? Üks võimalus on
võtta end töötuna arvele kohalikus töötukassas
ja vaadata, mida nemad pakuvad – koolitusi,
nõustamist, praktikavõimalust. Töötukassas
arvel olek tähendab ka seda, et inimesel
säilivad sotsiaalsed garantiid, tema eest on
tasutud sotsiaalmaks. Kuid on teisigi võimalusi
elus edasi liikumiseks ja töö leidmiseks, seda
ka siis, kui oled töötukassas arvel.
1993. aastal asutatud Johannes Mihkelsoni
Keskusest (JMK) on tänaseks kujunenud
Tartus asuv koolitus- ja arenduskeskus, mille
peamine eesmärk on toetada, motiveerida
ja nõustada koolituste, tugiisikuteenuse ja
teiste toetavate teenuste abil mingil põhjusel
tööturult eemale jäänud inimesi, samuti neid,
kellel napib kas sotsiaalseid või ametialaseid
oskusi. JMK koolitajad, tugiisikud ja nõustajad

Kirikute teated

osalejatele on tagatud päevastipendium,
sõidukompensatsioon,
hommikuja
lõunasöök ning vajadusel isegi lastehoid.
JMK töökeskuste suuna juht Lõuna-Eestis Liia
Tinno: „Koolitus koosneb ettevalmistustest
tööotsinguks, järgneb tööpraktika sobivas
ettevõttes, võimalus minna erialasele kursusele,
saada tasuta nõustamist (psühholoogilist,
karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamist).
Vajadusel on kogu tööotsingu aja abiks tugiisik.
JMK-l on palju häid koostööpartnereid, näiteks
kohalikud omavalitsused ja töötukassa, kellega
saab üksteise teenuseid täiendada.”
Praktikakohad leiab JMK meeskond inimese
huvisid arvestades, nii saab koolitusel osaleja
mõnes meelepärases ettevõttes võimaluse
pingevabalt tutvuda töö ja töökorraldusega.
Praktika on paindlik ja võimaldab tööhuvilisel
enda jaoks selgeks mõelda, kas see on see töö,
mida ta tahab teha. Praktikat võib teha ka
mitmes ettevõttes. Liia Tinno ütleb, et neid
juhuseid, kui inimest praktikale ei võeta,
peaaegu ei ole. Palka tööandja praktika
eest maksma ei pea, vastupidi, keskus
maksab, sarnaselt töötukassale, ettevõttele
juhendamistasu ning praktikal osaleja saab
stipendiumi ning sõidukompensatsiooni.
Liia Tinno sõnul on tagasiside varasemalt
projektis ja koolitustel osalenutelt olnud
hea: „Inimene ütleb, et talle meeldib just
see, et antakse võimalus mõelda piirideta.

Tartu kogemuste põhjal võin öelda, et on
väga lahedaid lugusid, kuidas inimesed ongi
jõudnud ametikohtadele, mis neile väga sobib”.
Tänane tööturg on pidevas muutumises.
Möödas on need ajad, kus peale ülikooli
mindi ühele töökohale ja jäädi sinna eluks
ajaks. Tänapäeva uus normaalsus on elu
jooksul 7–8 töökohta, 2–3 ametit korraga, uute
oskuste pidev juurde õppimine ehk elukestev
õpe. Terve elu ei pea tegema ühte tööd,
eriti kui see mingil ajal ennast ammendab.
Kannapöörded ja avatus uutele võimalustele
on muutnud paljude inimeste elu. Teinekord
ei ole muutuste algataja töötaja, vaid tööandja,
kes koondamisteateid jagab. Siis tasubki kõik
võimalused ära kasutada ja kindlasti osaleda
ka JMK teenustel ja koolitustes.
Projekti „Töökoht igaühele“ (1.08.2019 – 31.03.2021)
toetab Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja
partner-vallad: Valga vald, Kanepi vald,
Otepää vald, Rõuge vald, Setomaa vald ja
Võru linn. Projekt aitab Põlva, Võru ja Valga
maakonna tööotsijatel leida püsiv ja väärikas
töö. Sihtrühma kuuluvad: noored(16–26 a),
lapsevanemad, tööotsijad vanuses 50+ ja enam
kui 6 kuud tööturult eemal olnud inimesed.
Lisainfo : Liia.tinno@jmk.ee või www.jmk.ee

Haanja puhke- ja spordikeskus valmistub
rahvusvaheliseks laskesuusavõistluseks

Rõuge Maarja kogudus
Advendiaja 1. pühapäeval, 1.detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Advendiaja 2. pühapäeval, 8. detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Advendiaja 3. pühapäeval, 15. detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Advendiaja 4. pühapäeval, 22. detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 11.00 jumalateenistus Rõuges
kell 14.00 jumalateenistus Vana-Roosas
kell 17.30 kontsert Rõuges, esineb Rõuge segakoor
kell 18.00 jumalateenistus Rõuges
Jõulupühal, 25. detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Ruusmäel
2. jõulupüha ja leeriõnnistamine: 26. detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
kell 14.00 teenistus Rõuge Hooldekodus
Jõuluaja 1. pühapäeval, 30. detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vana-aastal, 31. detsembril kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
Südaööpalvus 31. detsembril kell 00.00 Rõuges
Vestlusõhtu neljapäeval, 26. detsember kell 18.30 kogudusemajas Rõuges

Misso kirik (Vastseliina Katariina kogudus)
15. detsembril kell 13 jumalateenistus Misso kirikus
Jõululaupäeval, 24. detsembril jumalateenistus kell 13 Misso kirikus
kell 16 Vastseliina kirikus
			

kell 18 Vastseliina kirikus

1. jõulupühal, 25. detsembril jumalateenistus kell 13 Vastseliina kirikus
Vana-aasta õhtul, 31. detsembril jumalateenistus kell 13 Misso kirikus
		

kell 16 Vastseliina kirikus

Mõniste-Ritsiku kirik
Kolmapäeval 25. detsembril kell 11.00 toimub Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus jõuluteenistus. Lisainfo: varstukirik.planet.ee

Kolmapäeval, 20. novembril toimus Haanja
laskesuusakeskuse
inspekteerimine
IBU
Junior Cup võistluse läbiviimiseks 2021. aasta
jaanuaris. Inspekteerimisel osalesid teiste
hulgas IBU (International Biathlon Union)
esindaja Arne Eidam, Eesti Laskesuusatamise
Föderatsiooni esindaja Hillar Zahkna ja SA
Haanjamaa Sport esindaja Anti Saarepuu.
Inspekteerijad tutvusid lasketiirukompleksi,
Haanja suusaradade ning teiste võistluste
jaoks vajalike ehitistega. Kohtumisel tutvustati
Haanja puhke- ja spordikeskuse arendamise

plaane
järgmiseks
aastaks
vastavalt
projektile „Haanja puhke- ja spordikeskuse
väljaarendamine aastaringseks spordi, turismija puhkekeskuseks”. Üheskoos tõdeti, et olulise
tähtsusega on stardi ja finiši laiendustööd
ning tehislumesüsteemi väljaehitamine, et
laskesuusakeskus oleks rahvusvaheliseks
võistluseks valmis. Järgmine inspekteerimine
on kavandatud suveks 2020.
Hillar Zahkna
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6 nõuannet sügis-talvisel ajal abivahendiga õues liikujale
vahetada või abistada abivahendi hoolduse
korraldamisel. Kadri Tiido jagab nõuandeid,
mida tuleks erinevate abivahenditega sügistalvisel ajal väljas liikudes silmas pidada.

Kui mõni aeg tagasi alanud rehvide
vahetamine sügis-talviste ilmastikuoludega
sobivate rehvide vastu on üsna loomulik,
siis samamoodi tuleks peagi saabuva lume ja
libeda korral pöörata suuremat tähelepanu
ka erivajadustega inimeste abivahenditele,
millega sel ajal õues liigutakse.
Abivahendikeskuse Invaru klienditeeninduse
valdkonna juht Kadri Tiido soovitab
lähenevate talviste ilmastikuolude puhul
abivajajatel oma liikumisi senisest enam ette
planeerida ja õue minnes võimalusel saatja
kaasa võtta. “Lund veel täna pole, aga kui see
maha langeb, muutub ratastega abivahendiga
liikumine lörtsiseguses lumes üsna keeruliseks.
Kui võimalik, tasuks õues liikuda koos tuttava
või lähedase inimesega, kes saab vajadusel
abiks olla ning aitab vältida kukkumist,”
selgitas Tiido.
Ta lisas, et abivajajate lähedased saavad olla
suureks abiks ka abivahendi korrasoleku
kontrollimisel, eriti vanemaealiste inimeste
puhul ning vajadusel kulunud osad välja

1. Kontrolli karkude ja kepi otsikuid
Lume ja libeda korral on karkude või kepi
kasutajatel kindlasti mõistlik kontrollida, kas
kummiotsikud on terved. “Kulunud või katkise
kummiotsikuga abivahend on tegelikult ohtlik
ka sellisel pinnasel, mis ei ole libe, sest katkine
kummiots ei pruugi pinnasega haakuda ning
abivahend võib ootamatult paigast libiseda,”
selgitas Tiido. Ta lisas, et jääl ja lumel
liikudes tuleks kepile või kargule kinnitada ka
jääteravik, mis libedal pinnasel stabiilsemat
tuge pakub. Siseruumides saab aga jääteraviku
ülemisse asendisse keerata ja nii ei kahjusta see
ka siseruumide pinda.
2. Muuda jalanõud libisemiskindlaks
Et libedaga liikumist lihtsustada, on Tiido
sõnul võimalik kinnitada jalanõude külge
spetsiaalsed libisemisvastased tallad, mida
on tänu takjapaelale lihtne paigaldada.
“Libisemisvastased tallad püsivad kindlalt
jalanõu ümber ega kao õues liikudes ära,”
kirjeldas Tiido.
3. Ratastooliga liikudes varu aega
Talvisel ajal soovitab Tiido kõigil ratastooli
kasutajatel veenduda, et ratastooli rehvis oleks

õige rõhk ja pidurid töötaksid korrektselt.
Võimaluse korral soovitab ta talveperioodiks
muretseda ratastoolile eraldi rattad õues
liikumiseks, millel on suurem muster ja mida
on mugav tuppa tulles vahetada nö toarataste
vastu. Samuti soovitab Tiido lisada ratastooli
ette spetsiaalne lisaratas, mis muudab
manuaalse ratastooli kolmerattaliseks ja aitab
lumesegusel ebatasasel pinnal lihtsamini
liikuda.
“Libedal pinnasel tuleks liikuda oluliselt
aeglasema kiirusega ja olla eriti ettevaatlik.
Libedad ja lumised tänavad on ettearvamatud
ja seetõttu soovitame minna õue koos saatjaga,
kes saab ratastooli lükkamisel, keeramisel või
lumme kinni jäämisel abiks olla,” selgitas
Tiido. Ta lisas, et ratastooliga liikudes tuleks
kasutada kindaid, mis haakuvad ratastooli
tõukerõngastega paremini, et vajadusel kiiresti
reageerida - pidurdada või hoogu juurde
lükata.
4. Lae täis elektriratastooli aku
Elektriratastooli puhul tuleks kindlasti meeles
pidada, et lumega on teed ja tänavad raskemini
läbitavad ning külmakraadid vähendavad
oluliselt akude tööaega ja läbitavat vahemaad.
“Kui temperatuur langeb alla 0° C, väheneb
aku maht umbes 30%. Seega tuleks oma
käigud eelnevalt läbi mõelda ja ratastooli akud
kindlasti enne õue minekut täis laadida,” tõi
Tiido välja.

5. Ole pimedas nähtav
Pimedal ajal liikudes kanna kindlasti
helkurit ning veendu, et ka abivahend on
liikluses nähtav. “Lisaks tavalistele helkuritele
on karkudele, kepile, tugiraamile ja ka
ratastoolile võimalik kleepida helkurkleepse,
mis muudavad abivahendi pimedas liikudes
paremini nähtavaks,” märkis Tiido ja lisas, et
nii on abivahendiga liikuja ka autojuhtidele
paremini nähtav.
6. Vali õige riietus ja varu aega
Kuna abivahendiga liikumine võtab Tiido
sõnul aega, tasuks külma ilma korral pöörata
kindlasti tähelepanu ka õigele soojale ning
tuulekindlale riietusele. “Samuti tuleks varuda
aega, sest lumelörtsises segus liikumine pole
lihtne ja kohalejõudmine soovitud sihtpunkti
võib kujuneda kuiva ilmaga võrreldes
pikemaks,” soovitas Tiido.
Abivahendikeskus Invaru paneb kõigile
südamele, et talvisel ajal tuleb pöörata rohkem
tähelepanu oma lähedastele, kes kasutavad
abivahendeid ja leida võimaluse neile toeks
olla. “Talvisel ajal, mil abivahendiga lumes ja
libedaga liikumine on raskendatud, aitavad
lähedased jalutus- või poeskäigu oluliselt
turvalisemaks muuta,” rõhutas Tiido ning
soovis kõigile abivajajatele ohutut liikumist.

Rõuge Koostöökeskus – kellele ja milleks?
Rõuge Koostöökeskuses töötavad spetsialistid:
Nimi

Maie Oppar

Amet
Keskuse juht

Kontakt

Eripedagoog

513 8321

Rõuge kool

koostookeskus@
rauge.ee

Vastuvõtt Haanja teenuskeskuses
T 13.00–15.00 (ette registreerides)
Koolipsühholoog
Laivi Org

Moonika Haili
Merilin Kurg
Liivia Horn
Helen Lillemäe
Grete Heinaste
Merle Piiskop

Kõik haridusasutused

5916 5099

Vastuvõtule tuleb ette registreerida

laivi@rauge.ee

(v.a koolis ja lasteaias pakutavad teenused)
Eripedagoog
Mõniste ja Varstu lasteaed
Nõustaja (eripedagoog)
Rõuge kool
Logopeed
Haanja kool ja lasteaed
Misso lasteaed
Eripedagoog
Rõuge lasteaed
Sotsiaalpedagoog
Mõniste ja Varstu kool
Sotsiaalpedagoog
Rõuge kool

moonika@rauge.ee
merilin@rauge.ee
liivia@rauge.ee
helen@rauge.ee
5865 4949
grete@rauge.ee
5854 7429
merle@rauge.ee

Haanja kool
Tabelis on toodud spetsialistide põhitöökohad, kuid kõigi spetsialistide poole võib oma
küsimustega pöörduda, olenemata tema tööpiirkonnast.
Kui pole päris kindel, kas peaksid pöörduma eripedagoogi, logopeedi või mõne muu spetsialisti
poole, võib alati helistada keskuse üldnumbril 513 8321. Koos leiame sobiva spetsialisti ja aja.

Käesoleval õppeaastal alustas meie vallas
tööd Rõuge Koostöökeskus. Keskus koondab
kõikide Rõuge valla hallatavate haridusasutuste
tugispetsialistid
ühtse
juhtimise
alla,
selle eesmärk on tõsta haridust toetavate
tugiteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust Rõuge
valla lastele ja noortele.
Eelmisel õppeaastal töötas valla territooriumil
neli täiskohaga tugispetsialisti – kaks
eripedagoogi, üks sotsiaalpedagoog ja üks
logopeed-eripedagoog.
Novembrikuuks on koostöökeskuses tööl juba
kaheksa tugispetsialisti. Tõsi, kõik nad ei tööta
täiskoormusega.
Keskuse spetsialistid toetavad lapsi, noori ja
perekondi, et arendada lapse maksimaalset
potentsiaali ja kasvatada temast toimetulev
kodanik. Selleks tehakse tihedat koostööd
kooli- ja lasteaiaõpetajate, haridusasutust
juhtide ning sotsiaalvaldkonna spetsialistidega.
Keskus püüab pakkuda teenuseid võimalikult
kodu lähedal, jooksutada peresid vähem
mööda erinevaid ametkondi, toetada ja
nõustada vanemaid lapse kasvatamisel.
Keskus ei tegele kiirreageerimisega nagu
päästeteenistus ega oma ka oskusi kõiki ja
kõike kiirkorras „remontida“. Me otsime
lahendusi, kaasates kõiki osapooli.
Kuigi Rõuge koostöökeskuse ametlikud
ruumid asuvad Haanja teenuskeskuses,
toimub põhitöö siiski lasteaedades ja koolides
kohapeal. Haanjas asuvad kontoriruumid
ning kabinetid, et vajadusel saaks nõustada
erapooletus ruumis.
Miks on keskus parem kui koolides töötavad
spetsialistid?
Keskuse mudel aitab olemasolevat spetsialistide
ressurssi paremini kasutada. Nt kui mõnel
aastal ühes lasteaias nii palju abivajavaid
lapsi ei ole, saab spetsialist olla abiks mõnes
teises lasteaias. Väikestesse lasteaedadesse ja
koolidesse on spetsialiste keerukas leida ning

koolil ei ole nt logopeedile ja psühholoogile
pakkuda täiskoormust. Küll saab keskuse
kaudu tööle võtta täiskoormusega spetsialistid
ning pakkuda spetsialistile just erialast tööd.
Keskuse suur pluss on, et tugispetsialistid
saavad omavahel kogemusi jagada ja sarnaselt
arstidega raskemate juhtude puhul ühiselt
lahendusi leida. Ka spetsialistide enda
nõustamist ja koolitusi on lihtsam korraldada,
kui nad on koos ühes keskuses.
Kuidas koostöökeskusel seni läinud on?
Esmane tagasiside koolidelt ja lapsevanematelt
on positiivne. Logopeed/eripedagoog on
jõudnud kõikidesse valla lasteaedadesse,
hinnanud ära abivajavate laste hulga ning
oleme alustanud teenuste osutamisega.
Alates novembrist on kõigis valla koolides
tagatud
sotsiaalpedagoogi
teenus,
esmakordselt on Rõuge valla lastel ja peredel
psühholoogilise nõustamise võimalus.
Kõikides koolides ei saa praegu veel
eripedagoogi ja logopeedi teenuseid kasutada.
Spetsialistide puuduse tõttu tagatakse praegu
teenus eri- ja tõhustatud tuge vajavatele lastele,
juhendatakse koole erivajaduse esmasel
märkamisel ja hindamisel ning edasise abi
planeerimisel.
Ootame
praegu
kõikidelt
osapooltelt
(haridusasutuste juhtidelt, õpetajatelt, peredelt,
kogukonnalt jt) sisendit, panust ja aktiivsust,
et koostöökeskus saaks parema ülevaate nii
vajadustest kui ka oma valla inimestest, kes
töötavad tugispetsialistina väljaspool valda või
teevad muud tööd.
Rõuge vald on otsustanud meie väheseid
spetsialiste hoida. See on investeering lastesse,
mis on ühtlasi investeering meie kõigi
tulevikku. Mida varasem on märkamine ja
mida kättesaadavam abi, seda väiksem on
võimalus, et laps vajab tuge täiskasvanuna.
Õigel ajal tuge saades kasvab temast suurema
tõenäosusega igati toimekas kodanik.

Koolipere jõulunäidend ja etteasted, jõuluvana
Pidu jätkub ansambliga
VANA KALLIM
Avatud kohvik
Broneeri laud telefonil 508 6403 (Õnne Saluorg)

OODATUD ON KÕIK VARSTU KOOLI SÕBRAD!

Rõuge Koostöökeskuse toimekas naiskond (vasakult): sotsiaalpedagoog Grete Heinaste,
psühholoog Laivi Org, eripedagoog Helen Lillemäe, juhataja-eripedagoog Maie Oppar,
sotsiaalpedagoog Merle Piiskop, logopeed Liivia Horn, eripedagoog Moonika Haili. Pildilt
puudub nõustaja Merilin Kurg.
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Toeta Mõniste-Ritsiku kiriku laudvooderduse remonti Hooandjas!

Mõniste-Ritsiku kirik on pöördunud toetuse
saamiseks Hooandja keskkonda, soovides teha
korda ajaloolise ja kauni kiriku laudvooderdise.
Kokku soovitakse annetajate toega koguda
1720 eurot ning kogudus palub kõigi heade
inimeste abi, et töö tehtud saaks.
Vastavalt Hooandja tingimustele saab projekt
toetust ainult siis, kui toetuse kogumise
tähtajaks (31. detsember) on vajalik toetus
täies mahus koos, seega on iga annetatud
euro väga oluline. Annetatava summa saab
ise valida, projekti läbiviijad on heldematele
toetajatele välja pannud auhinnad: 20 euro ja
enamaga toetades saab annetaja kingituseks
kirikuküünalde
suveniirkomplekti
(8
väikest või 3 suurt küünalt), 30 või enama
euroga toetades on kingituseks 198-osaline
kirikuteemaline puslekomplekt. 50 ja rohkem
eurot annetavatele inimestele on kingiks
Varstu Vürtsi kinkepakk kolme hoidisega. 250
euroga toetajate auhinnaks on 2018. aastal
EV100 auks välja antud puhtast hõbedast
ainulaadne postmark mõõtudega 28x38 mm
ja kaal 1,2 grammi. Postmargil on kujutatud
Eesti Vabariigi suurt vappi ning mark on
esinduslikus kinkekarbis.
Annetusi saab teha vaid läbi Hooandja
keskkonna, leidke Mõniste-Ritsiku kiriku
projekt Hooandjast või aadressilt https://

www.hooandja.ee/projekt/moniste-ritsikukirikuhoone-remont
Mõniste-Ritsiku kirik on ainus tegutsev
ortodoksi kirik ühinenud Rõuge vallas.
Iseseisvuse aastatel toetas EAÕK igati Eesti
riiki. Paljud kirikutegelased olid lisaks
vaimulikutööle ka kooliõpetajad, osalesid
aktiivselt
ühiskondlikus
tegevuses
ja
riigikaitses, olles aktiivsed Kaitseliidu liikmed.
Pärast Eesti okupeerimist 1940. aastal
langesid kirikutegelased nõukogude võimu
repressioonide ohvriks sarnaselt Venemaal
toimuvaga. Nõnda sattus uue võimu viha
alla ka Theodor Petai (1890–1942) ja tema
abikaasa Anna Petai (1889–1948).
Theodor Petai oli Kaitseliidu Varstu
malevkonna pealik, Vastse-Roosa algkooli
juhataja ja Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese
koguduse köster ja koorijuht.
Theodor Petai ja Anna Petai arreteeriti 14.
juunil 1941 ja küüditati Siberisse. Nagu
küüditamisele kombeks, eraldati pereliikmed.
Theodor Petai hukati Sosva vangilaagris
Sverdlovski oblastis 52-aastasena 20. aprillil
1942. aastal. Ta hauakoht on teadmata. Anna
Petai küüditati Tomski oblasti Baktšari rajooni
Bogatõrjovka külla, kus hukkus 58-aastasena
23. veebruaril 1948, ta on maetud sealsele
külakalmistule.
Theodor Petai ja Anna Petai kanti 1999. aastal
Eesti piiskopkonna pühade märtrite nimekirja,
2012. aastal kanoniseeriti ta koos abikaasa
Annaga Konstantinoopoli Oikumeenilise
patriarhaadi Püha Sinodi poolt uusmärtriks.
Arvestades Theodor ja Anna Petai teeneid
nii Eesti Vabariigi ees kui nende osa Varstu
kandi kohalikus elus, sai neile püstitatud
Mõniste-Ritsiku kiriku kõrval mälestusmärk.
Selle projekteerimist korraldas kohalik
initsiatiivgrupp, toetasid valla elanikud,
Petaide järeltulijad ja Varstu vald. 2019. aasta
veebruaris paigaldati Võru-Valga maantee 33.
kilomeetrile vastav suunaviit.
Kiriku praegune seis ja teostatud remonditööd.

Tänu 1930. aastal tehtud hoone remondile ja
1987. aastal sovhoosi toetatud katuse osalisele
uuendamisele säilib kirikuhoone rahuldavas
seisukorras. 2017. aastal vahetati akende
veeplekid ja hüdroisoleeriti vundament.
Vundamenditöid toetas Varstu vald, veeplekke
finantseeris kogudus. 2018. aasta juunis loodi
MTÜ Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad, mille
eesmärk on säilitada auväärne sakraalhoone
tulevastele põlvedele. Käesoleva aasta algul sai
renoveeritud kirikuhoone külgsissepääs. Töid
toetasid Rõuge vald, EAÕK Kirikuvalitsus ja 75
eraisikut, põhiliselt Hooandja portaali kaudu.
Selle aasta juulikuus sai taastatud kirikuhoone
elektritoide ja välja ehitatud sms-kontrolleri
abil juhitav ökonoomne elektriküttesüsteem.
Vajalikud tööd ja rahataotlus.

Kuigi hoone on rahuldavas seisukorras
ja kasutamiskõlbulik, on osa seinte laudvooderdusest pehkinud ja lagunenud,
selle tulemusel sattub vihmavesi põhikonstruktsiooni kandvatele prussidele.
Rõuge vald toetas kirikuhoone ühe akna
restaureerimist ja akanapiirlaudade asendamist. Järgmine vajalik töö oleks hoone
pehkinud laudvooderduse taastamine (soklija vahelauad tuleb restaureerida ja värvida,
vajadusel asendada).
Arvestades Mõniste-Ritsiku kiriku kulturoloogilist tähendust ning asjaolu, et tegemist on
ainukese tegutseva ortodoksi kultusehoonega
ühinenud Rõuge vallas, palume kõigi heade
inimeste abi, et projekt teoks teha.
MTÜ Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad

8.detsember
kell 16
Rõuge Kunstikuuris
Rõuge Unistuste
Kitarriorkester RUKO
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ELKS Varstu osakonna 50 tegusat aastat

Kui 1969. aasta 19. detsembril Varstu sovhoosi
„punanurgas“ Roosa metskonna metsaülema
Vello-Taivo Denksi kutsel tolle aja tegusad
ja loodust südames kandvad inimesed
kokku tulid, olid nad kindlad, et panevad
aluse ühendusele, mis on vastuvaidlematult
vajalik meie piirkonna looduse puutumatu
ja kaunina hoidmiseks. Moodustati Eesti
Looduskaitse Seltsi (ELKS) Varstu osakond,
juhatuse esimeheks valiti idee algataja VelloTaivo Denks. Tulevikku vaadates kaasati
asutamistegevusse ka juba paar aastat õpetaja
Siimo Uibo juhendamisel tegutsenud Krabi
koolimetskond oma arvukate noorliikmetega.
Läbi viie aastakümne on ELKS Varstu
osakond üle elanud nii tõuse kui ka mõõnasid,
kuid ikka järjepidevust oluliseks pidanud
ja ühendanud arvukalt loodushuvilistest
mõttekaaslasi. Mõne aastaga kasvas osakonna
liikmete arv ligi kahesajani. Looduskaitselise
tegevuse kõrval korraldati metsaistutuspäevi,
tutvuti varem moodustatud osakondade tööde
ja tegemistega, algatati kokkutulekute tava
ja juurutati tänaseni kestvaid traditsioone.
Loodussõpradele korraldati ekskursioone
Eestimaa looduskaunitesse kohtadesse ja
vaadeldi-uuriti koduümbrust – mida on vaja
siin ära teha, et me elukeskkond säiliks ilusa
ja puutumatuna veel aastaid, hingekosutuseks
endile ja meie külalistele.
Esimeseks rahvast koondavaks suureks
ettevõtmiseks oli Paganamaal pika ja lühikese
matkaraja
mahamärkimine,
Paganamaa
maastikukaitseala moodustamine ja 1972.
aastal Paganamaal ELKS Vabariikliku
kokkutuleku korraldamine. Koolimetskonna
väljaõpetatud noorgiidid olid juhendajateks
ligi tuhandele kokkutulekust osavõtjale. Nii
arvuka osalejaskonnaga ürituse korraldus
tugevdas ja kasvatas seltsi vaimu ning ühise
pere tunnet. Seltsi asutamise algusaegadest
on tänaseni meie osakonnas tegevad näiteks
Krabi kooli õpetajad Voldemar Kiinoja, Heidi
Hanimägi ja Siimo Uibo ning koolimetskonna
liige Silver Sild.
Osakond kasvas ja tegevuski laienes.
Korraldati külapäevi, tegeldi uute istikute
tutvustamise ja müügiga. Koduaedadesse
ilmusid ebaküdoonia, musta aroonia ja

paljude uute õuna- ja pirnipuusortide noored
istikud. Varstu osakond oli eestvedajaks KaguEesti osakondade kokkutulekute korraldajana.
Koguneti metsapäevadeks ja matkadeks,
koristustalguteks ja koosviibimisteks. VelloTaivo Denks panustas kogu oma töö, hinge ja
vaba aja piirkonna looduskaitselisse tegevusse.
Sellest hoolimata tuli 1990-tel aastatel üle
elada mõõnaperiood seoses kõrgemalt poolt
tulenevate reorganiseerimiste ja kohalike
sovhooside-kolhooside
likvideerimisega.
Samas seltsi töö ei lakanud. Omati entusiasmi,
otsiti uusi ideid edasiminekuks, tegevuse
sisukuse tõttu saadi ELKS-i osakondadest
vabariigi parima osakonna tunnustamisi ja
liikmete arvukuselt olimegi suurimad.
Teiseks piirkonda tutvustavaks suureks tööks
oli 2002. aastal osakonna ja Mõniste valla
koostöös Eestimaa Lõunatipu matkaraja
mahamärkimine. Selle matkaraja valmimisse
on oma hinge ja südame panustanud VelloTaivo Denksi kõrval ka kauaaegne ELKS liige
Antonina Pettai, kes tänaseni valutab südant,
kui matkarajal on midagi silmariivavat või
tegemata. Viimastel aastatel on nii Paganamaa
kui Lõunatipu matkaradade hooldajaks RMK,
kelle loodusvahid tegutsevad aastaringselt.
Omavalitsuste toel on remonditud radade
laudteed
ja
korrastatud
puhkemaja.
Matkateede koristamisele aitavad jõudumööda
kaasa ka seltsi kohalikud liikmed. Paganamaa
atraktiivsemaks
muutmisele
panustab
Paganamaa Arendamise MTÜ.
Kuid miski, ka kõige parem, pole ilmas
igavene. 2004. aasta 2. juunil lakkas ootamatult
tuksumast osakonna asutaja ja juhi VelloTaivo Denksi süda. Ja nüüd oli järeltuleva
põlvkonna kohus Vello elutööd edasi viia.
Juhatuse esimeestena on jätkanud Ene Laube,
Tarmo Denks, Signe Hainoja ja alates 2009.
aastast Silver Sild.
Tänaseks on osakonnas 114 tegusat liiget
Mõnistest kuni Võruni. Osakonna tegevust
ei iseloomusta ainult rõõm looduses
toimetamisest. Meie suurimaks kartuseks
on Kalkahju ja Naha dolomiidimaardlate
võimalik kasutuselevõtt. See hävitaks Mõniste
kandi seni puutumatuna säilinud looduse oma
kaitsealuste taime-, linnu- ja loomaliikidega,
need seni puhtana säilinud jõed ja nende
elustiku, ning muudaks mõttetuks hoole ja
armastusega loodud Eestimaa Lõunatipu
matkaraja ja kogu Peetrijõe maastikukaitseala.
Kahju ulatuks otsapidi ka naabrite lätlasteni.
Kuid me oleme kindlad, et meie kõigi jaoks
jääb Eestimaal paiku, mis pole lagedaks raiutud
või üles kaevatud. Ka Kalkahju ja Naha.

Kallid seltsi liikmed! Suur aitäh läbi 50 aasta
tehtud töö ja nähtud vaeva eest, et olete osanud
meie kodukandi hoida elamisväärselt puhta
ja silmale kaunina! Suur aitäh meie headele
abilistele endistes ja praeguses omavalitsuses,
koolides, kultuuri- ja rahvamajades ja
Mõniste muuseumis! Head loodusesõbrad
üle Eesti! Leidke üles meie matkarajad,
leidke üles RMK Pähni Külastuskeskus,
kus on jäädvustatud ka 50 aasta taguse
Roosa metskonna tegevus ja mis on olnud
pikki aastaid meie tegevuse keskpunktiks.
Leidke üles Mõniste kandis Karisöödi
park ja Peetrijõgi oma Kalkahju kõrgete
liivakivipaljanditega, Eestimaa lõunatipp
ja ka meie uuema aja vaatamisväärsused:
Luhasoo matkarada, Pähni metsa kõlakojad,
Filmi Vargamäe külastuskeskus jne. Tulge
meile käima ja te näete, et siin on erilisi
loodus- ja kultuuriväärtuslikke maastikke
ning paganlikku (loe: loodusrahva) põnevat
elustiili.
Silver Sild
ELKS Varstu osakonna juhatuse esimees

Raamatupidajate vastuvõtud Mõniste
ja Varstu teenuskeskustes
Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks on valla raamatupidajad lähinädalatel nii Mõniste kui
Varstu teenuskeskustes sel aastal kohal veel 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.

Haanjamaa
memme-taadi jõulupidu
12. detsembril kell 13.00
Ruusmäe rahvamajas
*Jõululaulude kontsert armastatud
näitlejalt-lauljalt KATRIN KARISMA`lt

*Laulu-tantsu RÜÄRÄÄGU ja RÕÕMU - LIINE esituses
*Tantsumuusika ROGOSI ansamblilt
*Kaetud on laud
Bussiring: 12:00 Risttee, 12:05 Haanja,
12:10 Plaani, 12:15 Raagi, 12:25 Luutsniku,
12:35 Murati, 12:40 Kuklase, 12:45 Ruusmäe

Palume osalemisest ja transpordisoovist
teatada 9. detsembriks

tel 523 7065 Maiele või 516 5728 Sirjele
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Osale Rõuge valla raamatukogude uuringus!

Kiirelt muutuv maailm loob uued väljakutsed ka raamatukogudele.
Et tuua meie valla 12 raamatukogu inimestele veelgi lähemale, viib Rõuge vald läbi anonüümse
rahvaküsitluse. See annab kõigile suurepärase võimaluse aidata kaasa Rõuge valla raamatukogude
kujundamisse, edastada läbi küsitluslehe oma arvamus raamatukogude senise toimimise kohta ning teha
ettepanekuid nende efektiivsuse tõstmiseks, olgu selleks siis lahtiolekuaegade muutmine või lisateenuste
pakkumine.
Kutsume kõiki vallaelanikke osalema raamatukogude küsimustiku täitmises, et just teie konkreetsed huvid

ja vajadused jõuaksid vallamajja. Küsimustike saab täita ja saata 5.–20. detsembrini.
Küsimustiku võib lõigata välja siitsamast ajalehest, täita ning viia sobivasse kohta vastuste kasti.
Trükitud küsimustikud koos vastusekastidega ootavad teid ka Rõuge vallamajas, kõigis teenuskeskustes,
raamatukogudes ning Coopi kauplustes Missos, Haanjas, Rõuges, Varstus ja Mõnistes.
Elektrooniline küsimustik avaneb lingilt rauge.ee/rk-kusimustik ja valla kodulehe esilehel oleva otsenupu
kaudu.

Valla esindusvõistkond Rõuge Saunamaa mängib
Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel

Hea Rõuge valla elanik!
Palun leia kolm minutit, et vastata Rõuge valla
raamatukogude küsimustikule.

Meie valla jalgpalli esindusmeeskond rõuge Saunamaa osaleb Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste
teises liigas. Pärast nelja mängude vooru on Rõuge Saunamaa 10 punktiga (kolm võitu ja üks viik)
kindlalt liigatabeli tipus. Võistkond on komplekteeritud valdavalt Rõuge Spordiklubi liikmetest,
nende hulgas on sel hooajal tiimis ka kolm noorema põlvkonna esindajat: Emil Elrond Karu, Ruben
Sakhov ja Kristjan Teder.

Lõika see lehest välja ning vii täidetud küsimustik vallamajja või enda jaoks sobivasse valla
teenuskeskusesse, raamatukokku või Coopi kauplusesse.
Sugu:

□ Naine □ Mees
1.

Vanus: …..…

Elukoht (küla): ……………………………………

Milliseid Rõuge valla raamatukogusid külastad? Võid valida mitu vastust.

□ Haanja Raamatukogu
□ Ruusmäe Raamatukogu
□ Luutsniku Raamatukogu
□ Misso Raamatukogu
□ Mõniste Raamatukogu

□ Rõuge Raamatukogu
□ Nursi Raamatukogu
□ Viitina Raamatukogu
□ Sänna Raamatukogu
□ Varstu Raamatukogu

□ Kuutsi Raamatukogu

□ Krabi Raamatukogu

2. Kui sageli käid raamatukogus?
□ Vähemalt kord nädalas
□ Vähemalt kord kuus
□ Vähemalt kord aastas		
□ Harvem kui kord aastas
Foto: Brigitta Kostabi

□ Ei külasta Rõuge valla raamatukogusid

Pühade ajal ollakse rohkem kodus ja juhtub
rohkem tõsiseid tulekahjusid

Kodu peab iga inimese jaoks olema koht, kus end
turvaliselt tunda. Paraku juhtub enamus surmaga
lõppevatest tulekahjudest just eluruumides.
Kodune tuleohutus on talvel ja pühadeperioodil
eriliselt tähtis, sest kodus viibitakse palju,
kasutatakse lahtist tuld ja elektriseadmeid,
millest tulekahjud sagedasti alguse saavad. Ohte,
mis meid kodus varitsevad, saame me ainult ise
kontrolli all hoida. Päästeamet aitab kodused
ohukohad meelde tuletada ning annab nõu,
kuidas õnnetusi ära hoida.
• Küünlaid ei tohi jätta järelevalveta põlema
ning need peavad olema pandud kindlale
mittesüttivast materjalist alusele, eemale süttida
võivatest asjadest, näiteks kardinatest või
ajalehtedest. Samuti ei tohi järelevalveta jätta
küdevat ahju või pliidil valmivat toitu.
• Pliidile valmima unustatud süttiv toit süütab
ümbruse ning sellest võib areneda äärmiselt
tõsine tulekahju. Kõige rohkem toidukõrbemisi
juhtub sellest, et minnakse toidu valmistamise
ajal magama või korraks kodust minema.
Eelmisel aastal oli üle 500 päästjate väljakutse
seotud toidukõrbemistega.
• Väldi elektrivõrgu ülekoormamist, samuti
kontrolli elektrijuhtmete korrasolekut. Vanad
vigased juhtmed ning elektriseadmed tuleks
kasutuselt kõrvaldada.
• Igaühe kodus, kes enda ja oma lähedaste
elu tähtsaks peab, on suitsuandur. Seaduse

nõudel peab igas kodus oleks vähemalt üks
nõuetekohaselt lakke paigaldatud suitsuandur.
Mida varem tulekahju avastatakse, seda suuremad
on ka päästjate võimalused tulemuslikku abi
osutada. Tulekahjude ränkade tagajärgede
põhjuseks ei ole enamasti mitte päästjate hiline
kohale jõudmine, vaid just tulekahjude hiline
avastamine.
• Kõigil inimestel on võimalik saada kodu
ohutusele
päästjate
hinnang.
Päästjate
kodukülastuse tellimiseks saate ennast, oma
abivajavat naabrit või tuttavat registreerida
päästeala infotelefonil 1524. Päästjad tulevad
Teie koju ja annavad nõu, kuidas seda ohutumaks
muuta. Samuti aitavad päästjad vajadusel uue
suitsu- või vingugaasianduri paigaldada või
seadme patarei vahetada.
• Sageli on tulekahjude ohvrid vanemaealised
üksikud inimesed. Hoidke oma eakate lähedaste
või tuttavate kodude tuleohutusel silm peal.
Aidake neid kütmisel, suitsuanduri kontrollil
või seadme patarei vahetamisel. Hea jõulukink
on vingugaasiandur, mida paljudel kütteseadme
omanikel veel pole. Suitsuandur kütmisel
tekkivat nähtamatut ja lõhnatut, kuid ülimürgist
vingugaasi avastada ei suuda.
• Kui tunned suitsulõhna või kuuled anduri
helisignaali, siis uuri, kas lahti on tulekahju või
helista kohe häirekeskusesse hädaabinumbril 112
ning kohale tulevad päästjad.

1. märtsist 2020 saab politseid kutsuda vaid numbrilt 112
29. veebruaril 2020 suletakse riikliku otsusega
jäädavalt seni politsei kutsumiseks kasutusel
olnud lühinumber 110. Kuni sulgemiseni
informeerib
automaatteavitus
helistajaid
nende kõne suunamisest hädaabinumbrile
112. Alates 1. märtsist 2020 kõnesid ei suunata
ja automaatteavitus informeerib helistajat, et
number on suletud ja valida tuleks 112.
Politsei lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku
projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks ja
selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks
hädaabinumber 112, kust saab kutsuda appi nii
politseid, päästet kui ka kiirabi. See lahendus
on aidanud muuta inimeste abistamist
süsteemsemaks ja kiiremaks.
Üks oluline põhjus, miks abivajajatel tuleb
eelistada numbrit 112 on kahtlemata kiirus.
„Hädaabinumbrile 112 tehtud kõne tuleb meie
süsteemi ilma suunamise ja automaatteavituseta.
Teine ja veelgi olulisem põhjus on see, et
helistajate täpsem positsioneerimine on võimalik
vaid hädaabinumbrile 112 valides,“ kirjeldas
Häirkeskuse Lõuna keskuse juhataja asetäitja
Katrin Mikson, kelle sõnul on oluline, et teadmine
112 kui ainsast hädaabinumbrist jõuaks kõikide
inimesteni. „Proovime omalt poolt teha kõik, et
probleeme tekiks võimalikult vähe.“
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba
aastast 2015 ja enamik abivajajatest on selle
muudatuse juba omaks võtnud. „Viie aastaga
on lühinumbri 110 valijate hulk langenud 2%
kõikidest kõnedest, mis Häirekeskusele tehakse.
Kuigi protsentuaalselt on see Häirekeskusel
tehtavast miljonist kõnest väike hulk, räägime me

hinnanguliselt siiski 20–40 000 kõnest,“ kirjeldab
Mikson probleemi tõsidust.
Olukorra leevendamiseks ja veendumaks, et kõik
hädasolijad saavad abi, monitoorib Häirekeskus
alates 1. märtsist, kas vale numbri valinud siiski
pöörduvad 112 numbrile.
„Peame olema kindlad, et keegi ei jää abita ja
selleks proovime veenduda selles, et kõned
jõuaksid siiski abiandjateni.“
Ühtlasi paneb Häirekeskus inimestele südamele,
et üle vaadataks erinevad teavitusmaterjalid
majutusasutustes ja avalikes infokanalites, kus
peab olema kirjas hädaabinumber 112, mitte
muud numbrid.
„Pöörake tähelepanu, et erinevad stendid,
voldikud, bülletäänid, reisi- ja matkajuhid,
turismitaludes ning hotellides olevad meelespead
oleks kaasajastatud. Vale info võib maksta
halvimal juhul kellegi elu,“ ütles Mikson.
Lõuna regioonis on politsei lühinumbri valimine
suur
Umbes pooled kõned numbrile 110 tehakse
Tallinnas ja Harjumaal ehk Põhja regioonis. Teisel
kohal on Lõuna-Eesti maakonnad, kust vanale
politsei lühinumbrile tehakse 19% kõnedest.
Jõgevamaalt helistatakse peamiselt Jõgeva vallast,
sellele järgnes Põltsamaal ja Mustvee vald. Põlva
maakonnast paistab valimisega silma Põlva vald,
kust tehti pooled kõikidest maakonna kõnedest.
Tartumaalt on peamiseks vale lühinumbri valijate
asukohaks Tartu. Oma maakonna enamike valele
numbrile helistajate enamusega paistavad silma
ka Valga, Viljandi ja Võru.

3.

Kui sa ei ole ühegi Rõuge valla raamatukogu külastaja, siis miks?

□ Ei ole aega		
□ Ei ole tahtmist
□ Ei leia huvipakkuvaid raamatuid
□ Lahtiolekuajad ei sobi
□ Muu (palun selgita):
………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Millistel aegadel ja millises Rõuge valla raamatukogus eelistaksid käia?
(palun vali raamatukogu ja märgi eelistatud ajavahemikud):
Raamatukogu: ………………………………………………………………
E

kellaaeg
8–10
10–12
12–14
14–16
16–18
18–20
5.

T

K

N

R

L

Mis eesmärkidel külastad tavaliselt raamatukogu? Võid valida mitu vastust.

□ Laenutan kirjandust
□ Laenutan ajalehti / ajakirju
□ Loen kohapeal lugemissaalis
□ Kasutan internetti/arvutit
□ Osalen üritustel
□ Muu (palun selgita):
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Mis temaatikaga raamatuid ja ajakirju laenutad / loed?
□ Klassika
□ Romantika
□ Krimi, põnevik, ulme
□ Aed ja kodu
□ Elulood
□ Esoteerika
□ Tervis, psühholoogia
□ Ajalugu
□ Õppekirjandus □ Muu (palun selgita):

……………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Mil määral oled rahul raamatute ja perioodika valikuga?

□ Väga rahul
□ Pigem rahul
□ Pigem rahulolematu
□ Ei ole rahul (miks? palun selgita):
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Millistel raamatukogus toimunud üritustel oled osalenud viimasel kahel aastal?
□ Ei ole osalenud
□ Kohtumised kirjanikega		
□ Koolitused		
□ Seltside, ringide jms kokkusaamised
□ Näitused		
□ Kontserdid
□ Muu (palun selgita):
…………………………………………………………………………………………………………………………...
9. Milliseid lisateenuseid sooviksid leida oma raamatukogus? Palun põhjenda.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Täname teid vastuste eest!
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MägedE hääl

KÄSITÖÖDE
NÄITUSMÜÜK
KRABI RAAMATUKOGUS

Olete oodatud
osalema!
E 9. detsembril
T 10. detsembri
N 12. detsembril
R 13. detsembril
Kell 8.00 - 15.00

Oma tööd toimetage
raamatukokku 6. detsembriks
Evi 51995832

20. DETSEMBRIL KELL 19.00
koos kolmekäigulise õhtusöögi ja
tantsuõhtuga

musitseerib Metsavenna bänd,
külalisesineja Pulga Jaan
Hind 25 eurot
Piletite eelmüük kuni 15. detsembrini
(Metsavenna poes K–L 10.00–16.00
või e-posti teel: metsavennainfo@gmail.com)
Kohtade arv on piiratud! Info tel 523 0850

Mõniste Rahvamajas
27. detsembril 2019
kell 14-18

ROOKROONIDE
ÕPIPÄEV
Juhendaja Urmas Veersalu

MEHKAMAA
SIMMANID 2019

28. detsembril
kell 20:00
Aastalõpupidu
Mafalda ja Loreidaga
Tantsuks ansambel

UMMAMUUDU

Registreerumine kuni 20.detsembrini
tel. 53327560, monisterahvamaja@rauge.ee

Osalustasu 5 eur sisaldab materjalid ja kohvipausid.
AVATUD KOHVIK!
Piletid eelmüügis rahvamajas ja
Mõniste COOP kaupluses 7 eur,
peopäeval 10 eur
Info ja laudade broneerimine: 53327560, monisterahvamaja@rauge.ee

ULE

T

27. detsembril kell 20.00

AASTALÕPUPEOLE
Haanja rahvamajja

TEID KUTSUVAD:
JUUBILAR KARL MADIS, EESTI MEISTRID
STANDARTTANTSUDES, LASVA MEESKOOR
Pilet 10. detsembrini 10 eurot, hiljem 13 eurot
Info ja kohtade broneerimine tel 516 5728 Sirje

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 10. detsembrini.

