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Soovime kõigile oma lugejatele
rõõmurohket aastavahetust ning
kõikide soovide täitumist uuel aastal!
Rõuge Vallavolikogu 17. detsembri 2019 istungil vastu võetud õigusaktid

Rõuge vallavolikogu 2019. aasta viimane istung Mõniste rahvamajas. Foto: Kadri Laube

Volikogu:
1. Andis loa Luutsniku külas Pääste katastriüksuse (katastritunnus nr 69801:001:0380,
üldpind 8400 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa
100%) tasuta võõrandamiseks Luutsniku
Pääste Ennetuskeskus MTÜ-le. MTÜ
soovib kinnistul asuva majandushoone
rekonstrueerida ning juurde ehitada uue
depoohoone.
2. Andis loa Taudsa külas Vanatare kinnistust
(katastritunnus nr 69701:005:0023, üldpind
2,3 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
Rõuge vallale kuuluva ½ kaasomandi osa
võõrandamiseks Krista Kütile hinnaga 1000
eurot.
3. Võttis vastu Rõuge valla eelarvest
eraüldhariduskooli pidajale tegevuskulude
katmiseks toetuse andmise tingimused ja
korra.

4. Võttis vastu Rõuge valla 2019. aasta teise
lisaeelarve.
5. Lubas vallavalitsusel võtta eelarveaastateks
2020–2022
rahalisi
kohustusi
Rõuge
rahvamaja rekonstrueerimiseks kuni 2 000
000 eurot laenutähtajaga kuni 10 aastat.
Rekonstrueerimistööde
käigus
hoone
olemasolevat maapinna planeerimislahendust
oluliselt ei muudeta. Hoonet püütakse muuta
kaasaegsemaks
ja
energiasäästlikumaks
ning seda võimalikult väikeste ümberprojekteerimistöödega.
6. Nimetas Varstu Kooli hoolekogusse volikogu
liikme volituste kehtivuse ajaks Rõuge
Vallavolikogu esindajaks Kadri Giannakaina
Laube.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 21.
jaanuaril.

2019 oli suuna sättimise aasta

Hääd Rõuge valla elanikud, 2019. aasta on
lõppemas. Mõned read sellest aastast.
Selle aasta kevadest saati on kõneainet
pakkunud majanduslikel aspektidel koostatud
Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste
optimaalse piirkondliku struktuuri uuring.
Analüüsis tõid koostajad välja võimalikud
raha kokku hoidmise kohad, uurisid vallas
elavate meeste ja naiste osakaalu, vanuselisi
gruppe, koolides ja lasteaedades käivaid ja
sinna tulevaid lapsi. Vaadati valla kasutuses
olevate hoonete majandamisega seotud
kulutusi ja vajalikke investeeringuid nende
remontimiseks. Analüüsi-uuringu koostajad
tõid välja rea tegevusi, mille abil saavutada
Rõuge valla finantsseis, mis võimaldaks
investeerida ühes kalendriaastas ca 10%
eelarvest ehk 800–900 tuhat eurot. Analüüsi
koostanud meeskond pakkus välja sammud,
millest paljud lugejad on midagi kuulnud või
lausa kodulehelt lugenud. Võin julgelt öelda,
et nende ettepanekutega on tegelenud kõik
volikogu liikmed ja vallavalitsus. Minu arvates

on selles analüüsis ettepanekuid, millega tasub
edasi minna ja realiseerida, kuid on ka täiesti
ulme valdkonda kuuluvaid soovitusi. Mõned
teemad, millega ei ole mõistlik kaasa minna,
on minu arvates Varstu kultuurikeskuse
hoone lammutamine, Haanja Noortemaja
müümine, Ruusmäe raamatukogu kolimine
Ruusmäe pisikesse noortekotta, Viitina
ja Rogosi mõisa müümine ning Mõniste
noortemaja ruumide üürimisest loobumine.
Samuti ei saa nõustuda Varstu kooli tegevuse
lõpetamisega, kuigi Varstu ja Mõniste koolid
on üpris lähestikku. Leian, et Varstu ja Mõniste
koolid on omanäolised ja kogukondlikult
toetatud seotud koolid, kus pakutakse head
põhiharidust. Head haridust pakutakse ka
kõikides teistes meie valla koolides: Rõuge
koolis, Haanja koolis ja Misso koolis. Praegu
on asjaolud sellised, et Misso koolis käib
esimesest kuni kuuenda klassini kolm õpilast
ning nii palju kui vallamajale teada on, läheb
järgmise õppeaasta esimesel septembril kooli
kaks last. Seda on kaks korda vähem kui
paljulapseliseks loetava perekonna laste arv.
Ka lähiaastatel ei paista kooli astujate hulga
suurenemist. See asjaolu paneb otsustajad
keerulisse olukorda, sest lastele soovime ju
kõik ainult head. Eks lapsed, nagu ka vanemad,
on erinevad. Küsimus on selles, mis täpsemalt
on hea. Kas see, kui lapsed on hulgakesi koos
suuremas klassis, kus on õpilasi viis või enam
ja koolis veel rohkem ning kus lisaks õppetööle
õpitakse ka õpetamatuid elulisi oskusi ja kool
asub ehk kaugemal, või siis kodulähedases
koolis sisuliselt individuaalõppes kasvades
kuni 12. eluaastani? Mis on õige? Mis on
lapsele hea?
Analüüsis on välja toodud veel raamatukogude
töö üle vaatamine, Mõniste ja Rõuge
hooldekodude ning Misso sotsiaalkeskuse
baasil ühise organisatsiooni loomine. Need
on kindlasti ettepanekud, mille puhul
tasub mõelda, kuidas saaks veel paremini.

Raamatupidajate vastuvõtt
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
Sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks on valla raamatupidajad jaanuarikuus nii
Mõniste kui Varstu teenuskeskuses kohal reedel, 10. jaanuaril kell 8.00–14.00.
Täpsem info finantsosakonna telefonil 785 9352.

Raamatukogud on tähtsad, nende olulisust
saime kõik hinnata aasta lõpus toimunud
rahvaküsitlusel, pannes kirja just oma mõtted
sellest, kuidas raamatukogud võiksid töötada.
Kui arvamused kokku kogutud, siis tuleb
arutada, kas on vaja muuta ja kui on vaja muuta,
siis kuidas ja mida. Hoolekandeasutustest on
kõige nukramas seisus Misso sotsiaalkeskus
hetkel 14 kasutajaga, kes tuleks kiiremas korras
kolida paremale pinnale. Seda kolimist on vaja
nii kasutajate kui töötajate pärast. Kohalikelt
on tulnud ettepanekud, et Misso sotsiaalkeskus
sobiks hästi praeguse koolimaja ruumidesse
toimima koos lasteaia ja noortetoaga,
segamata seejuures õpilasi. See on hea plaan,
mis väärib rehkendamist ja tegutsemist. Misso
endine vallavalitsus on teinud suure töö ja
valminud on Misso Hooldekodu põhiprojekt,
mille hinnanguline ehitusmaksumus on 5
miljonit eurot. Teadaolevalt ei ole praegu
riiklikke toetusmeetmeid hoolekandeasutuste
ehitamiseks. Seetõttu ei ole võimalik ehitada
praegu uut hoonet Rõuge hooldekodule,
samuti mitte ainult valla vahenditest Missole
uut hooldekodu. Küll aga on mõistlik Misso
uue hooldekodu põhiprojekt koos maaga
ehituse tarbeks pakkuda välja mõnele
erainvestorile, kes hoone valmis ehitaks.
Nagu vabariigi aastapäeval mainitud, oli
mööduv aasta suuna võtmise aasta. Võin
öelda, et ühtlustamise jätkumise taustal
on suunda võetud ka. Loodud on üle valla
toimetav OÜ Rõuge Kommunaalteenus, mis
pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust Missos,
Rõuges, Varstus, Mõnistes ja Kuutsil (Haanjas
ja Ruusmäel opereerib AS Võru Vesi). Ettevõte
tegeleb ka haljastuse ja tänavavalgustusega
vallas ning vastutab Rõuge katlamaja töö
eest. Erinevate piirkondade üle võtmine ei
ole olnud kerge, seda eriti Varstu piirkonnas,
kuid tänu toimekale juhile Indrek Ülperile
ja asjalikule meeskonnale on raskustega
toime tuldud. Samuti on loodud sihtasutus

Haanjamaa Sport. Selle algne idee pärineb
ühinemiseelsest ajast, kuid nüüd oleme
jõudnud selle teostada ja valinud juhiks
Anti Saarepuu, kes koos „lumemeistrite“ ja
ümbritsevate organisatsioonidega viib Haanja
suusarajad ning nende ümber oleva tugevate
penikoormate võrra edasi.
Peaaegu üle poole aasta tagasi sai loodud
Rõuge Koostöökeskus, mis koondab enda
alla koolide ja lasteaedade tugispetsialistid:
psühholoogid, logopeedid, eripedagoogid.
Koostöökeskuse mõte on selles, et tuge
vajavad lapsed või miks mitte ka pered saaksid
mugavamalt aidatud, et tugispetsialistid
saaksid oma kogemusi üksteisele lihtsamalt
jagades muutuda paremaks, et spetsialistid
oleksid paindlikumad ja et neid saaks jagada
erinevate vajadustega asutuste vahel ning
vahest mõned nüansid veel. Hea meel on selle
üle, et juba praegu on meie koostöökeskuse
toimimise mudelit üle riigi märgatud ja
kutsutud oma kogemust jagama. Tänu tõhusa
käivitamise eest kuulub koostöökeskuse heale
meeskonnale ning tublile ja teadlikule juhile
Maie Opparile.
Mul on hea meel, et kõik valla töötajad on sel
Rõuge valla suuna sättimise aastal teinud tublit
ja tõhusat tööd, tänan teid südamest!
Käesolev aasta ei ole olnud lihtne. Arusaamatusi ning kuidas- ja miks-küsimusi
on mõni päev toonud rohkem kui sel päeval
selgust ning vastuseid, kuid me kõik oleme
sellega toime tulnud. Suur tänu kõigile selle
eest!
Hea Rõuge valla rahvas!
Soovin, et 2020. aasta tooks rõõmuküllaseid
toimetusi, et kiire ja vahest pöörase elutempo
juures märkaksime oma lähedasi, sõpru,
tuttavaid, naabreid ja oleksime nende jaoks
päriselt olemas.
Head vana aasta lõppu ja algavat uut aastat!
Aigar Kalk
Volikogu esimees

Teade Varstu rahvale
Varstu apteek on suletud. Kui kellelgi tekib mure ravimite kättesaamisega, palume
pöörduda sotsiaaltöö spetsialisti Signe Arumäe poole, helistades telefonil 5334 1640
või kirjutades aadressil varstusotsiaal@rauge.ee.
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Rõuge vallavalitsus võtab tööle finantsosakonna
juhataja
Rõuge Vallavalitsus ootab oma meeskonda inimest, kes oskab näha ka
numbrite taha ning on hea meeskonnaliige ja motiveerija oma osakonnale.
Finantsosakonna juhataja põhiülesandeks 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. Ametijuhendiga on võimalik
tutvuda Rõuge valla veebilehel rauge.ee
Sobival kandidaadil on:
• kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridustase;
• vähemalt 3-aastane töökogemus finantsjuhtimise valdkonnas;
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule
kehtestatud nõuetele;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
• oskus planeerida tööprotsessi ning finantsvaldkonna toimimise ja
töökorralduse põhimõtete põhjalik tundmine;
• kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;
• teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning oskus koostada
oma valdkonna üld- ja üksikakte;
• hea koostöö,- suhtlemis,- ja ajakasutusoskus, otsustusvõime, suutlikkus võtta
iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, kohuse- ja vastutustunne,
väga hea pingetaluvus;
• oskus välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu
viia;
• strateegiline mõtlemine ja eesmärgipärane tegutsemine;
• ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
• eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb töökogemus avalikus sektoris, inimeste ja tööprotsesside juhtimise
kogemus.
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 palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 05.01.2020 Rõuge Vallavalitsuse
e-posti aadressile vald@rauge.ee
Kontaktisik: vallavanem Mailis Koger, tel 5305 5555

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“
Rõuge vallas alustab taas
Ilmselt teab iga lapsevanem, et laste
kasvatamisel võib tekkida olukordi, millega on
keeruline hakkama saada. „Imelised aastad”
on 2–8-aastaste laste vanematele mõeldud
tõenduspõhine
vanemlusprogramm,
mis
pakub tuge ja võimalust õppida, kuidas laste
kasvatamisega paremini toime tulla. Koolitusel
õpitakse, kuidas last tunnustada ja julgustada,
arendada teda mängu abil, kehtestada tõhusalt
reegleid ja piire, lahendada konflikte, tulla
paremini toime stressiga jne.
Programmi positiivne mõju vanematele ja lastele
on teaduslikult tõestatud. Eestis korraldab neid
koolitusi Tervise Arengu Instituut koostöös
kohalike omavalitsustega. Rõuge vallas on läbi
viidud kaks koolitustsüklit, mis on osalejate poolt

saanud väga hea tagasiside. Koolituse ajaks on
organiseeritud lastehoid ja toitlustus. Vajadusel
abistame ka transpordi organiseerimisega.
Kolmanda
koolitustsükli
algusajaks
on
planeeritud 2020. aasta jaanuar. Täpsemast
alguskuupäevast teavitame huvitatuid jaanuari
alguses.
Koolitusel osalejate arv on piiratud. Lisainfo
saamiseks või registreerimiseks palume saata
kiri e-posti aadressil ave@rauge.ee või helistada
numbril 5915 1456.
Lisainfo
internetis:
https://tarkvanem.ee/
koolitused/imelised-aastad/
Koolitus on osalejatele tasuta.
Koolitajad: Iiris Tagen, Katrin Kadastik

Pikk tee veel minna …

Uus aastaring oma ootuste ja imedega terendab
ukse ees. Advendiaeg on möödas, käes on
jõuluaeg. Advendiaega on peetud millegi tuleku
ajaks. Need neli pühapäeva olid justkui verstapost,
mille jooksul pidi püüdma pooleliolevad tööd
ära lõpetada, pühadeks ettevalmistusi teha ning
mõtiskleda olnu ja tehtu üle.
Rõuge valla haridusmaastik on huvitav ja
kirgiküttev. Ralph Emersoni sõnul peitub
hariduse võti õpilase austamises. Arvan, et
haridusasutus on paik, kus lisaks erialaste
teadmiste, oskuste ja õpetamise vahendamisele
väärtustatakse inimsuhteid ning arvestatakse iga
isiksusega.
Suhte loomine hakkab pihta rohujuure tasandilt.
Need rosinasilmad, kes meie lasteaedades on,
väljendavad oma soovi avastada uusi asju kõige
ehedamal ja vahetumal moel. Ega ilmaasjata
öelda, et lapsesuu ei valeta. Ja lapsed on meie
tulevik, meie aardeallikas. Pean oluliseks, et
lasteaed peaks olema võimalikult kodu lähedal.
Meie valla volinikud võivad rahulolevalt
peeglisse vaadata, sest nõusolek taastada hariduse
andmine Nursi kandis, seda siis alushariduse
kujul, oli tõeline heategu meie valla lastele.
Vastvalminud Rõuge lasteaia Nursi rühmas saab
uuel aastal kuulata laste rõõmsaid kilkeid. Ühes
majas saavad kokku kolm põlvkonda: lapsed,
noored ja eakad.
Iga kooli roll on luua hea kontakt õpilastega,
neid usaldada ja motiveerida, olles ühtlasi
koostööpartner lapsevanemale. Oluline on
uskuda oma õpilastesse ja pakkuda neile parim
võimalus hariduse saamiseks. Julgen väita,
et valdavalt teevad kõik meie valla õpetajad
tööd südamega, panustades noore inimese
akadeemilise hariduse ja harituse kujundamisele
enda aega ja energiat parimal võimalikul viisil.
Selle tõestuseks on kas või aasta viimasel kuul
ilmunud PISA testi tulemused, mis asetab Eesti
õppurid maailmas auväärsele viiendale kohale.
Testi sooritanud õpilaste seas olid ka meie valla
õpilased.
Ülemaailmsete saavutuste kõrval on oluline
tunnustada ka pisemaid kordaminekuid. Arvan,
et nende märkamine on ehk olulisemgi. Seda
põhimõtet silmas pidades tunnustab Rõuge
vald kord aastas maikuus oma valla parimaid
õppureid, kes oma teadmiste ja ettevõtlikkusega
lippu kõrgel hoiavad. Aitäh teile, 28 tubli noort
õppurit, kes te eelmisel õppeaastal esindasite oma
kooli ning seeläbi ka meie koduvalda erinevatel
olümpiaadidel ja võistlustel.
Õpetamine on üks tänuväärsemaid tegevusi
ning selle tunnustamine on üks meie prioriteete.
Õpetajate päeval tunnustame haridusasutuste
töötajaid: õpetajaid, noorsootöötajaid, tugispetsialiste, kokatädisid, majahoidjaid. Iga
hariduseluga seotud spetsialist, kellel on täita
roll selles suures süsteemis, on olulisel kohal
meie noore inimese isiksuse kujunemisel. Meie
jaoks on oluline, et kõik haridusasutuse töötajad
on õpetajaks ja eeskujuks meie noortele ühel või
teisel moel. On hea tunne, kui suudame neid
kõiki märgata või tunnustada. Sel aastal tänas ja
tunnustas Rõuge vald üheksat oma ala spetsialisti.
Aitäh teile, Helen Lillemäe, Ive Ruusamäe, Merit
Kokk, Tiina Gerberg, Kersti Leit, Aive Lilloja,
Kaie Kirch, Anneli Sild ja Juta Koemets!
Iga inimene oskab midagi väga hästi, see anne
tuleb vaid üles leida. Uus haridusasutus, Rõuge
Koostöökeskus, on õnnelikuks olemise teekonna
üks tugisambaid. Tunnen siirast rõõmu, et selle
nelja kuuga on nad tõestanud oma vajalikkust
kõigi silmis – pole paremat kosutust hingele,
kui öeldakse, et selle koostöökeskuse loomine
on parim, mis sai Rõuge vallas juhtuda.
Seda keerulist tööd teevad suure südamega
spetsialistid, nad püüavad abiks ja olemas olla
igal võimalikul ja võimatul hetkel.
Samuti on meie vallas loodud ideaalne võimalus
huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks.
Erinevate võimaluste arv ja ka noorte osalus
on teinud hüppelise kasvu. Pean väga oluliseks,
et iga meie valla noor saaks huvitegevusest osa,
selle positiivne mõju on hindamatu. Tunneme
uhkust, et meie toetussüsteem on eeskujuks nii
mõnelegi teisele omavalitsusele.

Meie noorsootöötajad on noore arenemisel
taustajõud, kes läbi mitteformaalsete õpitegevuste
avardavad nende silmaringi ja sisustavad vaba aja
tegevusi. Noorsootöötajate panust meie noorte
arengusse ja nende suunamisse ei saa mitte mingil
juhul alahinnata. Ettevõtlikkuse arendamine,
huvitegevuse korraldamine, töömaleva ja
erinevate laagrite organiseerimine– need on vaid
vähesed näited nende vastutusrikkast tööst.
Mis on tuleviku Rõuge? Just sellele küsimusele
otsisid aasta viimastel kuudel vastust meie
noorpoliitikud
Rõuge
Noortevolikogust.
Noortele läheb meie valla areng korda. Veelgi
enam, nad hoolivad oma kogukonnast ja
soovivad näha suuremat koostööd vanemate
ja noorte ühistegevustes. Just noortevolikogu
algatusel küpsetasid ja kaunistasid kõik Rõuge
valla noorsootöötajad koos noortega piparkooke,
et neid pühade ajal meie eakatele kinkida.
Sattusin isegi tainast rullima ja pärides samal ajal
ühelt 8-aastaselt poisilt, miks nad seda teevad,
sain vastuseks: “Me küpsetame neid piparkooke
Rõuge valla eakatele, tegime koolis neile ka
jõulukaarte, sest nemad on Rõuge valla heaks
nii-nii palju teinud.” See vastus tekitas tõelise
õnnetunde südames– kui meie vallas elavad
sellised südamega noored, siis me lihtsalt peame
olema õnnelikud.
Õppida ei ole kunagi hilja. Küpsemas eas ehk ongi
valikud teadlikumad ja enesekesksemad. Kohale
on jõudnud teadmine, et õpin ju iseendale.
Elukestev õpe Rõuge vallas on hinnatud.
Tunnustan ja tänan kõiki, kes oma töö, pere ja
vaba aja arvelt panustavad õpingutesse. See on
võimalik küll! Vanus on vaid number, vitaalsus
aga edu võti. Uhkusega saame lausuda, et Eesti
aasta täiskasvanud õppija tiitli tõi sel aastal meie
valda Varstu kooli direktriss.
See aasta oli ka kultuuriliselt meeldejääv. Oli ju
laulupeo aasta, mille taktis aasta esimene pool
tiksuski. Tule teekonna ettevalmistamine ja
selle kulgemine läbi Rõuge valla. Ülevallaline
Missos toimunud laulu- ja tantsupidu süstis
kollektiividele kindlust, et ollakse valmis
laulupeo tuld vastu võtma. Oli ju auväärne
ülesanne Rõuge vallal maakonna tuli Valga piiril
vastu võtta ja see kolme tunniga edasi Võru valda
toimetada.
Laul ja tantsimine on ikka kogukondi liitnud.
Rõuge valla kollektiivid ja nende juhendajad on
kui üks suur mesilasepere, kes on leidnud ühise
hingamise ja hea eesmärgi nimel kannavad edasi
sõnumeid ja traditsioone. Kulminatsiooniks
osutus laulu- ja tantsupidu Tallinnas, kus Rõuge
vald oli esindatud nii kolme laulukollektiivi kui
ka sama paljude tantsukollektiividega. Kindlasti
leidis lisaks iga rõugelane kultuurikalendrist
enesele sobivaima sündmuse. Nende kõigi
ülesloetlemiseks oleks tarvis mitut väljaande
numbrit. Neid tõesti toimus palju– igal ajal ja
igale maitsele, olgu selleks siis Rõuge valla külade
päev, jooks ümber Pulli järve, Mehkamaa päev,
kevadlaat Varstus, kontserdielamus Suurjärvel,
heinaniitmine Plaanil, Suure Munamäe torni
sünnipäev, Viitina kuurits või pritsimeeste
Käraja.
Tarkusi ja nõuandeid saab ikka raamatutest.
Tänases nutimaailmas on ehk nii mõnigi
tabanud end mõttelt, et milleks raamatukogu.
Möönan, raamatukogu peakski olema midagi
enamat kui vaid raamatute laenutamise punkt.
Selle väljakutse, kuidas ja missugusena vastu
minna uuele aastale, on esitanud endale ka meie
raamatukogude töötajad. Need koosviibimised
ja ühised eesmärgid, mis oleme seadnud, peaksid
raamatukogud muutma funktsionaalsemaks
ning andma suurema sisu kui vaid raamatute
laenutamine.
Haridus, haritus ja kultuur– need kolm
sõna peaksid iga rõugelase tagataskust välja
punnitama. Jõuluaeg on imeline aeg. See on
aeg, mil pere saab koos olla ja koosveedetud aeg
annab jõudu ja rõõmu terveks aastaks. See on ka
aeg, mis peaks inimesed ühte viima ja mil nad
peaksid ühte hoidma.
Meie osakond Rõuge vallamajas on väike
rakuke, kuid vastutus on meil suur, hõlmates
haridusasutusi, rahvamajasid ja raamatukogusid.
Oleme palju ära teinud, kuid palju on veel teha!
Ühtehingamine ja koostöös tegutsemine saab
toimuda vaid tasa ja targu.
Tänan südamest oma meeskonda ja asutuste
juhte ning soovin meile kõigile entusiasmi
väljakutsete lahendamisel.
Sulle, hea rõugelane, soovin imekaunist jõuluaega
ja õnne ning õnnestumisi uuel aastal. Võta vastu
minu väljakutse uueks aastaks: üks hariduslik
eneseteostus, vähemalt üks raamat ja üks
kultuurisündmus, olgu selleks siis teater, kino või
hoopiski spordivõistlus. Soovin, et Sa uuel aastal
veedaksid iga päev hetke oma elus iseenda jaoks
kõige tähtsama inimesega – iseendaga.
Kõike kaunist, olge hoitud ja terved!
Marju Kõva
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
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Haanja kooli lasteaia heateod

Laste jõulupuu täitus inglitega

Haanja Kooli lasteaed külas Võru loomade varjupaigal. Foto: Enel Irves
Lasteaed korraldas mihklipäeva raames
laadapäeva,
lapsed
koos
vanematega
küpsetasid ja valmistasid ise maiustusi ning
suupisteid.
Kogu saadud tulu eest ostsid lapsed loomade
varjupaiga loomadele toitu ja maiusi. Tänu
sellele külaskäigule leidis üks koer endale uue
kodu. Lapsed olid uhked enda nähtud vaeva
üle ning õnnelikud, et said loomi aidata.
Vallavalitsuse
toreda
üleskutse
peale
valmistasid lapsed ka Rõuge valla eakatele
jõulukaarte, see meeldis lastele väga!
Et soojust õhkuks küünaldest
ja vastu säraks silmadest,
et rõõmu tooks aasta uus
ja täituks iga unistus.
Soovin kogu lastaiaperele ja kõigile inimestele,
et leiaksite aega oma laste ja pere jaoks!
Enel Irves
Haanja Kooli lasteaia
õppealajuhataja/õpetaja

Me tegime seda taas!
Haanja Kooli lasteaed kutsus kõiki lapsi
koos õpetajate, vanemate ja vanavanematega
meisterdama „laste jõulupuu“ jaoks inglikujulisi kuuseehteid. Meisterdades mõtlesid
nad oma julgele heateole, mil olid välja
astunud oma sõbra eest või olid märganud
abivajajat ning ei jätnud teda üksi.
Eesti inimesed on liiga tagasihoidlikud.
Soovin, et me omavahel rohkem kokku

hoiaks. Oma mure jagamine on vähim, mida
väljapääsmatus olukorras teha – edasi on
ju võimalik ainult paremuse poole minna.
Märka abivajajat: kui oled ise hädas või tead
kedagi, siis anna abivajajast märku juba nüüd,
ükskõik, kui väike või suur mõni mure võib
tunduda. Kiusamine ei ole teiste inimestega
koosolemise loomulik osa. Oluline on, et
inimene ise ei satuks kiusamise sihtmärgiks,
ei osaleks kiusamises, ei satuks kiusamise
kaasaaitajaks ega ka pealtvaatajaks.
Me ei tea neid põhjused, miks üks või teine
inimene parajasti kehvasti käitus või miks ta
selline välja näeb, nagu ta näeb. Tuletagem
seda endile iga päev meelde või vastasel juhul
võime me iseendalegi teadvustamata keelata
kellelegi õnnelikuks olemist.
Aitäh kõigile osavõtjatele!
Suur-suur aitäh kõigile, kes õla alla panid ja
meenete ning maiustustega aitasid: Võrumaa
Arenduskeskus, Suure Munamäe vaatetorn,
Suure Muna kohvik, Mareia pubi, Grethe
Rõõm, Ene Aedmaa.
AITAME JA MÄRKAME, SEST ÜKSTEIST
PEAB HOIDMA. ILUSAT ADVENDIAJA
ALGUST!
Enel Irves
Haanja Kooli lasteaia
õppealajuhataja/õpetaja

Ruusmäe noortekojas otsiti
nutikaid lahendusi

Mihklilaat Haanja Kooli lasteaias. Foto: Enel Irves

Haanja Kooli lasteaia valmistatud jõulukaardid Rõuge valla eakatele. Foto: Enel Irves

Võrumaa Arenduskeskus kuulutas välja
fotokonkursi Võru maakonna fotojaht
„Talve võlumaa“

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõik maakonna elanikke ja külalisi osalema fotojahil,
mis kestab kuni 29. veebruarini 2020. Fotojahil
osalemiseks ei ole oluline, kui noor või vana on
fotograaf, tuleb vaid pildile püüda oma „Talve
võlumaa“ Võru maakonnas.
Fotojahi tutvustus ja reeglid on veebilehel
visitvoru.ee. Sinna saab oma konkursitööd
üles laadida ja pilte hinnata ning soovi korral
sotsiaalmeediasse jagada. Kõigi osalejate vahel
loositakse välja auhindu Võru maakonna
tootjatelt ja teenusepakkujatelt.
„Talv on meil siin Eesti kagunurgas tavaliselt
lumerohke ning loodus pakub imelisi vaateid
– kogu maakond muutub just kui talve
võlumaaks. Konkursile võib esitada pilte
talvest kui jõuluootusest, loodusest, hoonetest,
inimestest, kõigest, mis kannab endas edasi
talve emotsioone, kogemusi esimesest
lumest, jalutuskäikudest metsas või vahvatest
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sündmustest,“ ütles fotojahi korraldaja Kadri
Moppel.
Fotojaht on üks osa kampaaniast „Jõuluaeg
Võru maakonnas“, mis jagab soovitusi
põnevateks tegevusteks Võru maakonnas.
Kampaaniapakkumised leiab visitvoru.ee
lehelt, samast leiab ka fotojahile laekunud
pildid. Fotopangast saab soovi korral pilte
tellida ja maakonna turunduslikel eesmärkidel
kasutada. Selleks tuleb saata päring Võrumaa
Arenduskeskusele.
Eelmisele, sügisel toimunud, Euroopa Liidu
toetuste teemalisele fotojahile laekus 65 fotot,
millele anti kokku 7405 häält.
Lisainfo: Kadri Moppel
turismikoordinaator
Võrumaa Arenduskeskus
5331 1919
kadri.moppel@vorumaa.ee

Minihäkatonil osalejad. Foto: Mari-Liis Lubi
Reedel, 6. detsembril viis Rõuge Noorsootöö nutirahakoti ideega. Auhinnaraha saavad
Keskus koos MTÜ Nuti-Võluriga Ruusmäe meeskonnaliikmed kasutada rahatarkuse või
noortekojas läbi minihäkatoni „Nutikad IT-teemalise laagri, ürituse, väljasõidu või
lahendused“. Häkaton (ingl k hackathon) on muu taolise korraldamiseks.
intensiivne rühmatöö, mille käigus otsitakse Lisaks esitasime kõik rahatarkusega seotud
lahendusi püstitatud probleemidele. Meie ideed ka Eesti Avatud Noortekeskuste
keskendusime sel korral rahatarkuse ja IT- Ühenduse ideekonkursile „Kust tuleb raha ja
valdkonna teemadele.
kuidas raha kasutada?“, mille auhinnafondi
Meeskondadel tuli esmalt ajurünnaku suurus on 3000 eurot.
käigus panna kirja oma ideed ja luua nende Minihäkatonil arendasime oma IT-oskusi ning
tutvustamiseks mõttekaart. Pärast ideede
esitlemist valis iga meeskond ühe nutika arutlesime oluliste teemade üle. Järgmist ostu
lahenduse, mida edasi arendada. Järgnevalt tehes mõtleme kindlasti pikemalt selle üle, kas
kaardistati sihtrühm ning koostati prototüübi meil ikka on seda asja vaja. Kutsume ka kõiki
tutvustamiseks infograaf. Viimaks täitis iga teid üles seda koos meiega tegema!
meeskond projektivormi, kuhu pandi kirja Aitäh kõigile osalejatele ja, žüriile ning ürituse
läbiviijatele Triinu Grossmannile ja Kirke
eelarve ja tegevusplaan idee elluviimiseks.
Pärast meeskondade tundidepikkust ajude Saarnitsale!
ragistamist ja IT-oskuste proovilepanekut
Kerli Pärnapuu
otsustas žürii anda 300-eurose inspiratsiooniraha üle meeskonnale Kalkunid, kes tuli välja Rõuge Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja
300-eurose inspiratsiooniraha pälvinud meeskond Kalkunid. Vasakult: Keitlin Valge, Kerli
Ojaveer ja Krista Vaiksaar. Foto: Airi Parv
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Alanud talve lumetõrjetöödest Rõuge vallas

Talv on kätte jõudnud ning koos sellega
vajadus teid, tänavaid ja parklaid lumest
puhtana hoida.
Vald korraldab lumetõrjet kohalikel ja
erateedel ning valla hallatavate asutuste
territooriumitel ja vajalikes parkimiskohtades.
Seda tehes on aluseks järgmised nõuded*:
• Lumepaksus teel võib olla kuni 10 cm
(kohev lumi) või 5 cm (märg lumi), lume
paksust mõõdetakse rööbaste vahelt.
• Lumetõrjuja on kohustatud lükkama
lahti
juurdepääsuteed.
Sisehoovides
ei ole lumetõrjuja kohustatud hoovi
puhastama rohkem kui on vajalik
sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto
juurdepääsuks, kuid ainult juhul, kui hoov
on vastavalt tähistatud. Juurdepääsuteede
omanikud peavad puhastama teeservad
takistustest.
• Ilupõõsad, puuistikud, kivid soovitame

tähistada sellisel viisil, et nende nähtavus oleks
tagatud ka pimedal ajal hoolimata lumekihi
paksusest (nt postid helkurribadega).
• Kortermajade vahelised alad puhastatakse
vastavalt võimalusele.
* Alus: majandus- ja taristusministri 14. juuli
2015. a määrus nr 92 „Tee seisundinõuded“.
Lumetõrjetööde
alustamiseks
annavad
korralduse piirkondade haldusspetsialistid,
neilt saab ka sellekohast infot. Omanik, kes
ei soovi lumetõrjet oma juurdepääsuteel,
peab sellest teada andma oma piirkonna
haldusspetsialistile:
• Haanja ja Misso piirkond – Jüri Kukk (5301
7901);
• Mõniste ja Varstu piirkond – Martin Hütsi
(529 5247);
• Rõuge piirkond – Olev Mõttus (505 3143).
Sel hooajal on piirkondade lumetõrjujad
järgmised:

Misso ja Haanja piirkond – haldusspetsialist Jüri Kukk (514 5313)
Piirkond

Ettevõte ja kontaktisik

Kontakt

Misso alevik

OÜ M.A.O

Keit Kukk

525 6044

Hino piirkond

OÜ M.A.O

Keit Kukk

525 6044

Tsiistre piirkond

Arcel Metall OÜ

Armo Raag

517 9228

Jaanimäe piirkond

Olev Toots Tootsi talu

Olev Toots

515 0312

Uue- Saaluse, Mallika
piirkond

Volli Kuklase FIE

Volli Kuklase

520 3194

Mäe-Suhka, Holdi, Pressi
piirkond

Arcel Metall OÜ

Armo Raag

517 9228

Haanja, Plaani piirkond

Olev Toots Tootsi talu

Olev Toots

515 0312

Uno Kons

515 3565

Jörgen Varik

502 6096

Piipsemäe, Tuuka, Hulaku
OÜ Haanja Turist
piirkond
Käänu, Murati, Kuklase, Sarise
OÜ Tamp
piirkond
Raagi, Palli, Mustahamba
piirkond

Järve veisekasvatustalu

Lembit Morel

521 4661

Ruusmäe, Luutsniku, Pillardi,
Kilomani piirkond

Loyde OÜ

Helju Trumm

524 2760

Kõik hea see jäägu meelde…

Mööduv 2019. aasta on olnud Rõuge lasteaiale
väga eriline aasta. Siia mahtus ümmargune
sünnipäev, mida mõnusas augustisoojuses
tähistasime, ja üsna keerukates oludes uue
rühma valmimine Nursi külakeskuses.
Meie tüdrukud ja poisid said võimaluse
alustada robootikaalaste oskuste ja teadmiste
omandamist HITSA projekti toetusel soetatud
Bee-Bottide seltsis ja kaasabil. Ja see on taas
üks koht, kus õpivad mõlemad – nii lapsed kui
ka õpetajad. Koos areneda on ju tore!
Valmis meie maja suur spordiprojekt:

jooksurada koos hüppekastiga, mis lastele palju
rõõmu tõi. Nüüd on meil liikumistegevusteks
väga vahva ja tore ala. Suur tänu kõigile
toetajatele!
Kooli saatsime kaks vahvat laulupoissi, kes
kevadel oma rõõmsa esitusega tõid võidud
koju maakonna võistulaulmiselt ja esindasid
Võrumaad ka Lõuna-Eesti piirkonna kokkusaamisel.
Lasteaia hoolekogu on olnud väga hea
koostööpartner ja tugi lasteaia tegemistes ning
vaates tulevikku. Aitäh!
Täname kõiki, kes sel aastal meie
rõõmutoovatele hetkedele kaasa on elanud!
Soovime kõigile kauneid hetki lähedastega! Et
ikka hea see jäägu saatma meid…
Rõuge lasteaia suured ja väikesed

Meil on, kellele jalgpallis kaasa elada
Esimesel advendil peeti Võru Spordikeskuse
saalis maha saalijalgpalli esimene Võrumaa
derbi: Rantipol Võru Helios võõrustas Rõuge
Saunamaa võistkonda. Suuremas osas Võru FC
Heliose noortest koosnev Rantipol ei suutnud
kuidagi oma mängumasinat käima saada ja
Saunamaa jaoks oli tegu lihtsa jalutuskäiguga.
Mänguskoor peegeldab ilmekalt seda, mida
väljakul näha sai: Rantipol 2, Rõuge 15.
Korduskohtumine laseb end aga pikalt oodata,
kuna praeguse seisuga on mäng kalendris 1.
veebruaril Rõuge kooli võimlas.
Tegelikult oli Rõuge valla rahval põhjust
pöialt mõlemale võistkonnale, kuna Rantipoli
võistkonnas pallib ka üks meie valla mängija,
Missomaalt pärit Mairo Reinsaar. Mairot
tunnustati ka Võru FC Heliose jõulupeol 19.
detsembril, kui sai klubi duubli 2019. aastal
enim arenenud mängija tunnustuse. Lisaks on

tänaseks 17-aastase keskkaitsja nimel 2019.
aasta Esiliiga B tasandil neli algkoosseisu
kuulumist. 12. detsembril andis ka Mairo
oma osa sellesse, et Rantipol Võru Helios
alistas saalijalgpalli karikasarjas võõrsil Tartu
Maksimumi ja edenes poolfinaali.
18. detsembril saavutasid meie valla noormehed Kristjan Lüüs ja Mairo Reinsaar
Jalgpalliliidu Aastalõputurniiril U17 Eliitliiga
II liiga turniiril Võru FC Heliose koosseisus
turniirivõidu. Kaheksa võistkonna vahel
peetud turniiril tunnistati ainult võite.
Jälgige sotsiaalmeedias nii Rõuge Saunamaad
kui ka Võru FC Heliost ning olete oodatud
saali omadele kaasa elama – nii Rõuges kui ka
Võrus!
Sven Reinsaar
Võru FC Helios

Rõuge piirkond – haldusspetsialist Olev Mõttus (505 3143)
Piirkond

Ettevõte ja kontaktisik

Kontakt

Augli, Paaburissa, Sika,
Rebäse, Kokõmäe, Hallimäe,
Kurgjärve, Lutika, Toodsi,
Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa,
Rasva, Utessuu, Tallima,
Tsutsu, Liivakupalu piirkond

Alertis OÜ

Janek Mustmaa

Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu,
Kahrila- Mustahamba, Nursi,
Hansi, Kaku, Pugeõstu
piirkond

FIE Jüri Pruus

Jüri Pruus

5330 0155

TLM Teenus OÜ

Tarvi Tuusis

5615 4769

Kauhur Grupp OÜ

Eimar Hallop

5342 1380

Ratsar OÜ

Merle Kõiv

524 2002

Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ,
Ristemäe, Roobi, Listaku,
Kellämäe, Mikita, Pärlijõe,
Vanamõisa piirkond

Trimerol OÜ

Indrek Soots

514 4896

Viitina, Mõõlu, Muduri,
Järvekülä, Ortumäe, Haki,
Savioru, Karba, Pulli,½ Rõuge
alevik, Jaanipeebu, SuurõRuuga, Tiidu, Nogu, Taudsa,
Sandisuu, Möldri, Võru mnt
piirkond

Sulevimägi OÜ

Elar Kutsar

5391 9450

½ Rõuge alevik, Hinu, VäikuRuuga, Ruuksu, Hurda

Rõuge Kommunaalteenus
OÜ

Nursi, Lükkä, Nilbõ, Lauri,
Ahitsa, Järvepalu piirkond
Sikalaanõ, Sänna, Kurvitsa,
Paeboja, Haabsilla, Kaugu,
Riitsilla, Villiksaarõ, Viru
piirkond
Saarlasõ, Tüütsi, Heibri,
Märdi, Soomõoru, Viitina,
Soemõisa, Kavõldi piirkond

Uno Orgla

505 1392

5190 5877

Varstu ja Mõniste piirkond – haldusspetsialist Martin Hütsi (529 5247)
Piirkond
½ Varstu alevik, Vana- Roosa,
Punsa, Raudsepa piirkond
½ Varstu alevik, Soolätte,
Krabi, Paganamaa, Liugri,
Harjuküla, Tagakolga,
Mutemetsa, Hintsiko,
Laurimäe, Lüütsepa piirkond
Matsi, Kangsti, Kõrgepalu,
Metstaga, Pähni, Mõniste,
Hüti, Tundu, Parmupalu,
Vastse- Roosa piirkond
Saru, Sakurgi, Koemetsa,
Singa, Hürova, Kallaste
piirkond
Karisöödi, Kuutsi, Peebu,
Tiitsa, Tursa, Villike piirkond

Ettevõte ja kontaktisik

Kontakt

GrainEst OÜ

Rauno Parv

5346 1837

Pargi Agro OÜ

Priit Niilus

5666 8719

Silver Tammemägi

Silver Tammemägi

Minikaevur OÜ

Margo Puusalu

5332 5196

Ain Pau FIE

Ain Pau

5395 9673

529 4702

Foto: Priit Lööper, Võru FC Helios

Rõuge Saunamaa meeskond saalijalgpallis
Rõuge Saunamaa on oma kuuendat hooaega
alustanud väga edukalt. Ajal, mil võistlused on
jõudnud poole peale, on Saunamaa kuue võidu
ja ühe viigiga juhtimas. Kuigi karikamängus
Eesti tugevuselt teisele võistkonnale tuli
tunnistada allajäämist (lisaajal), on lootus, et
meistrivõistlused võidetakse ning järgmiseks
hooajaks tõustakse esimesse liigasse.
Rõuge
Saunamaa
mängude
videote
valmistamise eest hoolitseb Pait Pettai, treeneri
tööd on edukalt teinud Oliver Ossipov.
Fännid saavad endale tellida fännisärke, mida

loositakse välja ka kodumängude ajal.
Rõuge Saunamaa võistkonna osalemine
sarjas sai võimalikuks tänu meie lahketele
toetajatele: Rõuge vald, RW-Trans, TixMet
OÜ, Baiateam OÜ, Ratsar OÜ, Võromaa
Lihaveis, Maratonsport OÜ, Supersalandu OÜ,
Võru Hallid AS ja Saunamaa.
Südamlikud tänusõnad edastame ka fännidele,
kes püstitavad järjest publikurekordeid, nii et
Rõuge saal on kitsaks jäänud.
Jaak Pächter, Rõuge Saunamaa esindaja
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Tähtsündmustest Mõniste Koolis 2019 ehk tagasivaade aastale valla lõunaveerelt

Heategevuslik jõulukohvik Mõniste koolis. Foto: Mõniste Kool
Igas aastas on tähtsündmusi, mis jäävad rahvastepalli-, orienteerumis-, kergejõustikueredamana meelde. Kui aasta lõpus meenutada ja murdmaajooksuvõistlustelt. Sügisel käidi
seda, mis on läinud hästi ja jätta kordaminekud Väimelas ujumas ja talvel said lapsed käia
eredate tähtedena särama, siis annab see hea Haanjas suusatamas. Meil käisid külas ja
tunde. Igaühel on oma tähed ja tähekesed. andsid tunni elukutselised võrkpallurid.
Aasta lõpus on hea võtta aega ja vaadata neid Toimusid spordipäevad ja spordinädal. Ka
distantsilt.
vastlapäev oli igati kombekohaselt sportlik.
Eks igal õpilasel ja õpetajal ole omad tähed Toimekas aasta oli ka noortel kotkastel ja
ja tähekesed. Jagame siinkohal neid, mis said kodutütardel, kelle tegemisi sel aastal vedasid
talletatud kooli ajalookroonikasse.
rühmavanem Heli Esko ja malevapealik Romet
Kogu aasta vältel toimetasid aktiivselt Mõniste Pazuhanitš. Koos osaleti laagrites, matkadel,
Kooli rohelised – keskkonnahoidlikke rühmakoondustel, rännakutel, võistlustel,
põhimõtteid kandvad õpilased ja nende võidupüha paraadil Tartus jt sündmustel.
juhendajad, õpetajad Kaie Kirch ja Heli Esko. Jaanuaris saavutas rühm suusavõistlusel
Osaleti linnu- ja tomatiprojektis, korraldati kolmanda koha, detsembris kabevõistlusel
kogu kooliperele põnevaid teemapäevi saadi samuti pronksmedal kaela. Sänna
ja -nädalaid, võeti kogu kooliperega osa rännakul kuulusid tüdrukud esikoha
heakorratalgutest, algatati tantsuvahetund saavutanud tiimi. Toimusid rühmakoondused,
jpm. Vastu kevadet pälvis kool Rohelise Kooli kus rühma noorimad said teadmisi esmaabist,
lipu ja sertifikaadi.
Eesti ajaloost, matkatarkusi jm, mis on seotud
Ereda tähena jääb kindlasti Muusikapesa noorkotkaste-kodutütarde
tegemistega.
mööduvasse aastasse kevadine USA-tuur. Kaheksanda klassi Anett viis oma loovtöö
Muusikapesa õpilased ja õpetajad, kes raames läbi kaks koondust. Matkati ja osaleti
kuuluvad ka Wana Wõromaa Wunkorkestri rännakutel nii kevadel kui ka sügisel. Suvel
koosseisu, käisid Kadri Laube eestvõttel meisterdati oma rühmale lipp, millega
esinemas USA idarannikul. Esineti nii käidi suvelaagris. Oli ka mitmeid pidulikke
kohalikele kui väliseestlastele. Soe vastuvõtt, sündmusi, kus sai kanda uhkelt pidulikku
esinemised nii kirikus kui laadal, spordisaalis, vormi. Toimus rühmalaager üheskoos Varstu
kontserdimajas, New Yorgi Eesti Majas, rühmaga, tehti ka väike advendiheategu. Aasta
Lakewoodi eesti kogukonnale jm jätsid lõpus osaleti maakondlikul tunnustusüritusel,
kindlasti kustumatuid muljeid ja andsid kus Anett oli aasta kodutütre nominent, Karl
kuhjaga kogemusi igale osalenud pilliõppijale. aasta noorkotka nominent ja õpetaja Virve
Aastasse mahtus ka mitmeid esinemisi aasta toetaja nominent. Mõniste Kool sai
nii oma kooliperele kui rahvamajades, tänukirja toetuse ja väga hea koostöö eest.
koolides ja vanadekodudes üle Lõuna-Eesti. Rühma noorimad said rinda oma esimese
Olulised sündmused Muusikapesas on järgutäpi.
olnud ka jõuluootuse- ja kevadkontserdid Meie lasteaiani jõudis Eesti 100 korralning pillilaagrid ja kohtumised põnevate dustoimkonna poolt välja antud tänutahvel.
muusikutega.
Nimelt istutasid lasteaialapsed lõunatippu
Aasta jooksul tõid palju rõõmu ka tulemused 100 lillesibulat. Kui kevad tuleb, tasub kaema
erinevatelt spordivõistlustelt. Innukalt ja minna! Lasteaia aasta muutsid värvikaks
järjepidevalt viis õpetaja Virve Tamm nii erinevad matkad, teemapäevad ja õppekäigud.
poiste kui tüdrukute saalihoki võistkonnad Käidi KIK-i toel Võrtsjärve ääres ja Pokumaal,
maakondlike võitudeni. Tüdrukud saavutasid peeti rahvakalendritähtpäevi. Meeleolukal
taas esikoha ka vabariiklikel saalihoki isadepäeval käidi koos isadega Mõniste
võistlustel. Poisid said sel aastal vabariiklikel Muuseumis vana aja koolitunnis. Veel
võistlustel viienda koha. Karikate ja medalitega lustiti Krati keskuses ja käidi teatris. Saadi
tuldi koju ka maakondlikelt jalgpallivõistlustelt, mälestuseks pilt koos presidendiga.

Vee-ettevõtted jagasid Võrus kogemusi
kriisiolukordadega toimetulekuks
Eesti Vee-ettevõtete Liit koostöös Võru Vesi AS,
Emajõe Veevärk AS ja Kehtna Vesi OÜ korraldas
ümarlaua, et jagada kogemusi ja anda soovitusi
kriisiolukordades toimetulekul.
Kohtumisel jagas Võru Vesi AS juht Juri Gotmans
oma kogemusi kriisiga toimetulekust ja esitles
toimepidevuse tagamise plaane tulevikuks.
Emajõe Veevärk AS juhi Andres Aruhein
tutvustas oma meeskonna poolt koostatud
toimepidevusplaani põhimõtteid. Endine Lääne
päästekeskuse
Raplamaa
päästepiirkonna

Foto: AS Võru Vesi

juhataja, praegune Kehtna Vesi OÜ juht Raul
Aarma tõi välja, et kõige olulisem on teha
omavahel koostööd ja mitte jääda kriisiolukorras
üksi.
Vee-ettevõtted tõdesid kohtumisel, et kui
hädaolukord on kogu riigis, siis ei ole ettevõtetel
kriisikavadega palju midagi teha. Kriisikavad
on abivahendiks, kui kriisist on puudutatud
väiksemad piirkonnad.
Kohtumisel osalesid 24 ettevõtte esindajad.
AS Võru Vesi

President Kaljulaidi visiit sügisel puudutas Kogu kool käis vaatamas „Tõde ja õigust“.
tervet kooliperet. Presidenti huvitas, kuidas Käidi ekskursioonidel Viljandis ja Pärnus,
toimetavad meie kooli rohelised ja kuidas õppekäikudel Valgas, Nopri talus, Pokumaal ja
töötab Muusikapesa. President tutvus ka Võrtsjärve ääres.
lasteaiaga ja osales vestlusringis õpilastega. Detsembrikuus anti koolile üle tänukiri PISA
Õpilased tutvustasid presidendile lühidalt 2018 testis osalemise eest. Kuna PISA testi
kooli ja said talle küsimusi esitada. Põhiliselt tulemused Eestis olid Euroopa tipus, siis anti
huvitas õpilasi presidendi töö ja amet. tänukiri kõigile Eesti koolidele, kes selles testis
Kohtumine presidendiga oli soe ja vahetu.
osalesid. Artikli autorile teadaolevalt osales
Tore oli, et just kevadel oli meie kooli õpilane testis meie valla koolidest ka Rõuge kool.
Karl pälvinud presidendilt uurimistööde Praegu veel ei tea, kui palju koole Võrumaalt
konkursil raamatupreemia. Ka see tuli osales, aga hea on teada, et Võrumaalt osalenud
kohtumisel põgusalt jutuks. Uurimistööd koolide tulemused olid nii lugemisoskuste,
juhendas õpetaja Asta, kes pälvis samuti matemaatika, kui loodusteaduste osas Eesti
presidendi tänu. Õpetaja Asta juhendatud keskmisest kõrgemad. Nii on kirjas PISA
näiterupp sai ka maakondlikul võrukeelsete tulemusi tutvustavas kogumikus.
näitemängude päeval parima trupi tiitli. Tema Tähekestena jäävad mööduvasse aastasse
juhendatavad said auhinnalisi kohti nii võru särama ka meeleolukad ja ilusad kontserdid,
keele olümpiaadil kui õpilaste kirjatööde aktused ja jõulupeod. Peod, kus muusikaõpetaja
kogumikku kirjutatud võrukeelsete lugude Külli juhendamisel nii lasteaia- kui
eest.
koolilapsed särasilmselt laulavad ja tantsivad.
Sügisel sai Mõniste Kool ettevõtliku kooli Mudilaskooriga käidi laulmas valla laulu- ja
baastaseme tunnustuse ja sertifikaadi. Koolile tantsupeol. Ka koolisisene peotantsuvõistlus,
anti üle Ettevõtliku Kooli lipp ja majatahvel. mille viis läbi meie tantsuõpetaja Reno Olle,
Ettevõtlike koolide hulka kuulumine eeldas oli ilus ja vahva. Kusjuures paljudes koolides ei
vastava metoodika järgi enesehindamise olegi enam ühiseid pidusid, rääkimata muudest
läbiviimist koolis ning ettevõtlikkuse ülekoolilistest tähtpäevade pidamisest – olgu
põhimõtete
rakendamist.
Aktiivsed selleks siis vabariigi aastapäev või jõulupidu.
õpilasesinduse ja Mõniste Kooli Roheliste Meie valla koolid on väikesed ja koostegemist
liikmed koos majandusjuhataja ja erinevate väärtustavad maakoolid, kus toimuvad ühised
õpetajate abiga on korraldanud põnevaid peod. Tasub seda hoida!
teemanädalaid ja heategevuskohvikuid.
Vaadakem aastat distantsilt ja see paistab
Palju põnevaid väikseid tähekesi jäi veel sellesse kaunim kui igapäevakeerises olles. Vahepeal
aastasse. Näiteks käisid koolis külas Inga on ikka vaja tähti imetleda, et jätkuks valgust,
Lunge, Vladislav Korsetž ja Epp Petrone. Tehti sisemist jõudu ja tahet. Säravaid hetki
Matetalguid ja osaleti matemaatikavõistlusel pühadeaega!
Känguru. Ehitati roboteid, meisterdati
Maarika Niidumaa
õpetaja Virve Tiitsi juhendamisel ilusaid
Mõniste Kool
kaarte tähtpäevadeks, käidi teatris ja kinos.
Direktor
Koostöös Kuutsi raamatukoguga kohtusid Mõniste kooli õpilased kirjanik Epp Petronega.
Foto: Mõniste Kool

Koolitus „Mida saan ise teha selleks, et elada
kaua tervena“

Jaanuaris

ja veebruaris toimub Setomaal
koolituste sari neile, kes soovivad praktilisi
oskusi, et muuta harjumuseks eluviis, mis
aitab hoida tervist ning elada kaua tervena.
Koolituspäevi on kokku kolm, kõik erinevatel
üksteist täiendavatel teemadel.
Esimene koolituspäev 14. jaanuaril: Liikumine
igapäevaelu loomuliku osana
Koolitus on interaktiivne ja sisaldab endas ka
liikumist. Vaatame koos üle oma igapäevase
kulgemise ja leiame seal uusi väikseid võimalusi
end pisut enam liigutada. Mõtleme ka selle
üle, kuidas muuta väikesed kasulikud sammud
harjumuseks.
Teine koolituspäev 11. veebruaril: Tervislik toit
Teeme ühiselt koduse tervisliku lõunasöögi.
Kaardistame, mida tegelikult on vaja, et toidulaud
muutuks tervislikuks ja kuidas seda igapäevaelu
toimetuste kõrval saavutada. Analüüsime oma
senist toitumiskava ja kavandame esimesed
sammud muutusteks.
Kolmas koolituspäev 25. veebruaril: Positiivne

ellusuhtumine
Vaatame koos olukordasid, mis ilmestavad
põhimõtet „sa ei saa ehk muuta asju, mis sinu
ümber toimuvad, aga sa saad muuta oma
suhtumist neisse“. Loome parema arusaama
iseenda muutmisest. Osalejad saavad võtta enda
elust mõne harjumuse, mida soovivad muuta,
ning koolitus aitab kasvatada motivatsiooni ja
oskuseid, et seda teha.
Koolitust viib läbi OÜ Revolutsioon (Kadri
Kangro ja Martin Mark).
Koolituspäevad algavad kell 14. Need toimuvad
Setomaa erinevates kohtades, mis teatatakse
registreerunud osalejatele.
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine
(info@setomaa.ee või 510 6664). Kohtade arv on
piiratud – eelise saavad varasemad registreerujad.
Koolitus on osalejatele tasuta. Koolituse
korraldab Setomaa Liit projektis „Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu“,
mida rahastab LEADER-meede.
Lisainfo: Kaja Tullus (510 6664, info@setomaa.ee)
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Saabunud külmad ilmad võivad kaasa tuua ebameeldiva üllatuse
veetorustiku külmumise näol

Kõige ohtlikum aeg, mil torude külmumisele
tuleks erilist tähelepanu pöörata, on just ilma
muutumise aeg, kui pikemale külmaperioodile
järgneb õhutemperatuuri tõus (maapinnale
tekib sulanud lumest veekiht, mis võib
maapinna külmumise piiri veelgi alandada).
Veetorud on üldjuhul metallist või plastikust.
Toru külmudes on jäätunud vee maht
suurem ning paisudes võib torustik lõhki
külmuda. Plasttoru on üldjuhul elastsem
ja vee külmumise korral annab veidi järele.
Seetõttu on plasttoru lõhkemisoht väiksem,
kuid korduval läbikülmumisel võib ta siiski

puruneda.
Ehitusnormide kohaselt tuleb veetoru
paigaldada allapoole maapinna külmumise
piiri. Kui see ei ole tehniliselt võimalik,
tuleb kasutada torude lisasoojustamist kas
torustikku isoleerides või lellele küttekaablit
paigaldades. Kindlasti tuleb silmas pidada
ka veetoru majja sisenemise asukohta. Tuleb
ette, et väljaspool hoonet asuv toru ehitatakse
vastavalt ehitusnormile, kuid veetorusisend
paigaldatakse näiteks vaid 80 cm sügavusele.
Sellisel juhul on oht, et käreda külmaga
tekib just sisendi (vundamendi) juurde n-ö
külmasild ning vesi torustikus külmub.
Lihtsaim ja ökonoomseim meetod külmasilla
vältimiseks on küttekaablit kasutamine või
veetoru katmine EPS isolatsioonikoorikuga
või mineraalvillast soojustusega (isolatsioon
peab olema kaitstud niiskuse eest, sest
niiskuse korral võib soojustuse efektiivsus
märgatavalt väheneda). Samuti on suurema
külmumisohuga torustikud, mis ristuvad või

paiknevad teeradade või sissesõiduteede all.
Paljud hoonetes asuvate veetorude külmumisprobleemid saavad alguse veemõõdusõlmedest, kus külmaperioodil langeb
õhutemperatuur alla 0 kraadi. Olukorra
lahendaks ajutise küttekeha paigaldamine
veemõõdusõlme
juurde,
mis
hoiaks
temperatuuri üle 0 kraadi. Kuna üldjuhul on
veemõõdusõlm keldris, siis aitaks ka keldri
akende ja uste soojustamine. Vundamendi
läbiviik või mõni muu toru sisenemise koht
majja ongi kõige ohtlikum külmumiskoht.
Tavaliselt on külmasildade tekkimise põhjuseks
soojustamata vundament ja kütmata või
mitte piisavalt köetud ruumid. Liiga madala
õhutemperatuuri korral võib veearvesti
veemõõdusõlmes külmuda. Üldjuhul tunneb
külmunud veearvesti ära purunenud klaasi
või klaasi alla tekkinud vee järgi, mille tõttu
veearvesti lakkab töötamast. Vee-ettevõte
tuletab meelde, et veearvesti külmumisel
tuleb kliendil hüvitada veemõõdusõlmes

asuv veearvesti koos paigaldamise kuludega.
Kaugloetavate arvestite puhul ulatub kulu
suurus kuni 100 euroni.
Suvilates või hoonetes, mida iga päev ei köeta,
tuleks vesi ajutiselt sulgeda ja torustik veest
tühjaks lasta. Vee sulgemise liitumispunktist
saab tellida AS Võru Vesi avariitelefoni
numbril 515 0315.
Üheks abinõuks veetorude külmumise vastu
on veekraani nirisema jätmine, sest kui vesi
liigub, ei külmu see torustikes. Seda abinõud
tuleks kasutada siiski mõistlikkuse piires.
Vahel ainuüksi sellest ei piisa, kuna nirisemine
vaid pikendab külmumise perioodi.
Juhul kui teie kinnistusisene veetorustik
siiski ära külmub, soovitame abi saamiseks
pöörduda AS-i Võru Vesi või teiste torutöid
teostavate ettevõtete poole.
AS-i Võru Vesi avariitelefoni number on
515 0315.

Tark Tee – kindel abimees teekonna planeerimisel

Sul on vaja sõita ühest linnast teise ning
soovid, et sõit kulgeks kiiresti ja mugavalt,
mistõttu oleks hea teada, kas kuskil tehakse
teetöid, millised on teeolud või kas teel võib
esineda takistusi. Siinkohal tulebki appi parim
teekonna planeerimise abiline portaal Tark
Tee, kust saad kätte kogu olulise info enne
teele asumist.
Selleks et liiklejad saaksid oma teekonda
paremini, ohutumalt ja efektiivsemalt
planeerida, on Maanteeamet juba üle seitsme
aasta pakkunud portaali Tark Tee vahendusel
liiklejatele infot liikluspiirangute, teetööde ja
teeolude kohta. Ja mitte ainult.
Mis kasu on Tark Teest liiklejale?
Liiklejale pakub kindlasti kõige rohkem huvi
enne sõitu teeolude ja liikluspiirangute info
vaatamine. Seejärel on juba lihtsam otsustada,
millist teed sõitmiseks valida. Oleme muutnud
info lisamise üha operatiivsemaks ning
kasutajasõbralikumaks. Portaalis on näha
kõik toimuvad teetööd ja lisaks ka lähiajal
algavad teetööd. Selgelt on välja toodud teede
sulgemised ning ümbersõidud.
Hiljuti lisandus liiklusõnnetuste ja ohtude
kuvamine operatiivinfo kihil. Kõik hädaabinumbrini 112 jõudnud teated olulistest
liiklusõnnetustest jõuavad nüüd Tark Tee
süsteemi ja kaardile praktiliselt loetud
sekunditega. Nähes teel suurt hulka liiklejate
hoiatusi raske avariiga seotud ummikutest

maanteel, võib osutuda targemaks valida
juba enne teekonnale asumist alternatiivne
marsruut.
Erinevad
navigatsiooniäpid
oskavad üldiselt küll liiklusseisakute tekkides
ise jooksvalt pakkuda alternatiivne, kuid
kogemus on näidanud, et alati see ei toimi ning
pakutavad alternatiivid võivad vahel juhatada
väikestele kõrvalteedele, mida suurem osa
liiklejatest parema meelega väldiks.
Kõige enam käiakse Tark Tee portaalis siis, kui
talvel on olnud väga keerulised teeolud. Kui
ilm toob lund ja libedust, leiab Targast Teest
teeilmajaamade värskeimad mõõtmisandmed
ning teekaamerate pildid, mille abil
saab ülevaate teel ees ootavatest oludest.
Teeilmajaamad ja -kaamerad saadavad
maanteedelt uut infot iga 10 minuti tagant. Igal
hommikul, ja sõltuvalt ilmaoludest ka õhtul,
saab lugeda ülevaadet hetke teeolude kohta ja
prognoosi lähitundideks. Enne teele asumist
tasub kindlasti kaardile pilk heita ja teeolude
ülevaadet lugeda, et olla valmis eesootavaks
teekonnaks.
Maanteedel olevad 100 liiklusloenduspunkti
saadavad iga 15 minuti tagant info sõidukite
arvu ja keskmise kiiruse kohta. Kaardile
jõuavad ka Waze’i kasutajate lisatud hoiatused
ummikute, teel olevate takistuste ja keeruliste
teeolude kohta. Kõiki võimalikke Waze’i
hoiatusi me ei kuva ning Tallinna linna oleme
samuti välja jätnud, et vähendada infomüra.
Portaal koondab ka põhilise informatsiooni
riigiteede kohta: nende täpse paiknemise,
teehooldajate ja tee seisunditasemete info.
Siis saab lihtsalt vaadata kaardilt, mis
seisunditasemega tee on ning Seisunditasemete
kaart annab hea ülevaate, milliseid kodukandi
teid hooldatakse talvel sagedamini ning
kustkaudu on talvistes oludes turvalisem sõita.
Samuti on seal kirjas, millise aja jooksul peab
toimuma lume- või libedusetõrje.
Talvisel ajal jagame portaali kaudu ka infot
lahti olevate jääteede kohta. Eestis saab rajada
heade ilma- ja jääolude korral seitse jääteed,
mis on avatud valgel ajal. Just siit saab kõige
paremini kätte info, kas jäätee on avatud või

suletud. Seega tasub enne jääteele minekut
kindlasti vaadata, milline on seal olukord, sest
olud võivad kiiresti muutuda.
Siinkohal tuleb siiski märkida, et portaali tuleb
vaadata enne teele asumist, sest tegemist ei ole
rakendusega, mida saaks kasutada sõidu ajal.
Selleks on loodud juba mitmeid lahendusi,
nt Waze ja muud rakendused, kuhu jõuab
ka meie info. Tihti on küsitud, et mis kasu
on enne info vaatamisest, kui teel võib kõik
muutuda. Jah, sel on oma tõepõhi all. Samas
aitab info vaatamine teekonda paremini ja
ohutumalt planeerida ning annab autojuhile
juba eelnevalt aimduse, mis teda võib ees
oodata.
Oluline info veoautojuhtidele
Abi ja infot leiavad ka raskeveokitega
liiklejad ehk veoautojuhid ning veondusega
seotud ettevõtted, kes saavad Targast
Teest
lisaks
liikluspiirangutele
infot
massipiirangutest. Eesti kliimas paratamatutel
teedelagunemise perioodidel võib päevas
kõrvalmaanteedele
lisanduda
kümneid
uusi veoautode massipiiranguid. Värskeima
info nende kohta leiab Tark Teest – nii
kehtestatud kui lähipäevil kehtima hakkavad
massipiirangud. Lisandunud ning eemaldatud
massipiirangutega arvestab ka teekonnaotsing.
Veoste vedajate jaoks olulise infona on Targas
Tees nähtavad ka riigiteede gabariidipiirangud
– nii püsivad kui ehitustöödega seotud ajutised
piirangud. Kõrge või laia veosega liiklejad
peaksid nende ülekontrollimise võtma omale
rutiiniks, kuna eksimused võivad osutuda
väga kulukaks.
Autovedajate jaoks on loodud ka üks eraldi
kaardikiht, nn lilla võrgustik – teedevõrk,
kus on eriloa alusel lubatud sõita tavapärasest
raskema, kuni 52 t täismassiga autorongiga.
Varem oli teatud tingimuste täitmisel see
võimalus metsavedajatel, käesoleva aasta 1.
juulist seda õigust laiendati.
Selleks et olla kursis teel toimuvaga, saab
endale tellida portaalist ka teavitusi. Valida
saab liikluspiirangute ning massi- ja
gabariidipiirangute teadete vahel. Samuti

saab määrata, millise maakonna või tee kohta
infot soovitakse saada. Nii jõuavad kõik uued
piirangud koheselt ka postkasti.
Kasutajate ring laieneb
Liikluspiirangute koha pealt on Tark Tee seni
koondanud valdavalt riigimaanteede ehk
Maanteeameti hallatavate teede infot. Samas
on rakendus avatud kasutamiseks kõigile
omavalitsustele nende teedel olevate teetööde
või muude liikluspiirangute info jagamiseks.
Kohalikel teedel vastutavad selle info
edastamise eest omavalitsused ning mitmed
neist, näiteks Saaremaa, Jõgeva või Luunja
vallad, juba kasutavad Tarka Teed.
Jagame andmeid soovijatele
Targa Tee üheks oluliseks tegevuseks on
kogutavate andmete edastamine teistele
teenusepakkujatele.
Maanteeamet
tagab
soovijatel andmetele võimalikult hea ligipääsu
ning võimaluse kasutada neid oma teenustes
ning rakendustes. Konkreetseks näiteks
andmete jagamise kohta on mobiiliäpp
Waze, kuhu jõuab juba pikemat aega
Targast Teest liikluspiirangute ning ohtlike
teeolude info (teepinnal oleva jää hoiatused
teeilmajaamadest). Samamoodi jõuavad teede
sulgemised Google Mapsi rakendusse, mis
oskab seejärel oma teekonnaotsingus nendega
arvestada.
See kõik ei tähenda, et arendused on nüüd
tehtud. Mõtteid ja ideid, mida liiklejatele
pakkuda, on Maanteeametil veel ja veel.
Liiklusohutusele mõeldes on edasiarendustega
kindlasti oluline parandada keeruliste
teeolude info kättesaadavust, nt lisades
kaardile võimaluse vaadata ilmaradari kihti,
mis võimaldaks talvel jälgida sajualade liikumist. Järjepidevat tööd nõuab info sujuva
liikumise ja andmete kvaliteedi tagamine.
Samuti on soov hakata operatiivselt jagama
infot põhimaanteede ümbersõitude kohta,
mis rakenduks juhul, kui liiklus põhitrassil nt
raske avarii tõttu mõneks ajaks katkeb.
Hannu Ploompuu
Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse analüütik

KIK kuulutas välja elektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru

Detsembri lõpus avas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) täiselektriliste sõidukite
ostutoetuse taotlusvooru. Toetuse summa ühe
sõiduki kohta on 5000 eurot ning elektrisõiduki
hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta.
Taotlusi saab sisestama juba praegu, kuid nende
esitamine algab 17. jaanuaril kell 9.
Keskkonnaminister
Rene
Koka
sõnul
soovib riik selle toetusega propageerida
keskkonnasõbralikumaid sõidukeid. „Elektriautod on hetkel keskkonnasõbralikum alternatiiv
bensiini- ja diiselautodele. Mida rohkem
hakkame kasutama elektriautosid, seda enam
vähenevad õhusaasteainete heitkogused,” märkis

minister.
„Oleme toetuse aspektid koos keskkonnaministeeriumiga põhjalikult läbi töötanud,
arvestanud huvigruppide tagasisidet ning
teinud parima, et jõuda tasakaalukate ja heade
tingimusteni. Loodame, et juba õige varsti võime
Eesti teedel kohata uusi keskkonnasõbralikke
sõidukeid,” selgitab KIKi juhataja Andrus
Treier. „Taotlema ootame eelkõige just suurema
transpordivajadusega kasutajaid, kelle sõidukite
läbisõit on suur ja enamik sõitudest tehakse
linnades,” lisab ta.
Taotlejateks võivad olla Eesti e-äriregistris
registreeritud ettevõtjad ja Eesti isikukoodi
omavad füüsilised isikud.
Peamised tingimused:
• Toetame uute täiselektriliste M1 ja N1 kategooria sõidukite ostu.
• Toetuse summa sõiduki kohta on 5000 eurot.
Elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot
käibemaksuta.
• Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul
läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit ning sellest
vähemalt 80% Eestis. Ostutoetust saanud sõiduki
omanik on kohustatud nelja aasta jooksul andma
KIKile infot läbitud kilomeetrite kohta. Selleks
paigaldatakse kas toetuse saaja nõusolekul

sõidukile meerik või edastab isik kord aastas
KIKile läbitud kilomeetrite summa.
• Elektrisõiduki esimese 80 000 kilomeetri
läbimiseks kulutatud energiakulu ulatuses tuleb
tarbida taastuvenergiat.
• Maksimaalselt toetatakse 15 sõiduki ostmist
ühe ettevõtjast taotleja kohta ning ühe sõiduki
ostmist füüsilisest isikust taotleja kohta.
Eraisikutele makstavast toetusest peab KIK
tulumaksuseaduse kohaselt kinni tulumaksu.
• Elektrisõiduk tuleb kindlustada kaskokindlustusega kuni läbisõidunõude täitmiseni.
• Toetuse saamiseks tuleb elektrisõiduk soetada
Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti
Liidu (AMTEL) poolt tunnustatud automüüjalt.
Kui toetuse saaja ei soovi autot soetada
AMTELi tunnustatud automüüjate nimekirjas
olevalt automüüjalt on lubatud auto soetada
ka Euroopa majanduspiirkonna riigist või
Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult
esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja
poolt tunnustatud edasimüüjalt. Sel juhul tuleb
toetuse saajal esitada KIKile dokumendid, mis
kinnitavad automüüja vastavust kehtestatud
nõuetele.
• Taotluse juurde tuleb esitada auto müügipakkumus, kuid võib esitada ka auto ostu-

müügilepingu. Oluline on silmas pidada, et auto
ostu-müügilepingut ei võinud sõlmida varem kui
määruse jõustumise kuupäeval, milleks oli 16.
detsember 2019.
Taotlusi saab E-toetuse keskkonnas sisestama
hakata tänasest, 18. detsembrist. Taotluste
esitamine algab 17. jaanuaril 2020 kell 9 ning
kestab kuni 600 000-eurose esimese vooru
eelarve täitumiseni. Kogu meetme maht on
1,2 miljonit eurot. 30-päevane vahe vooru
väljakuulutamise ja taotluste esitamise vahel
on tingitud sellest, et taotlejatel jääks aega oma
soovid ja võimalused rahulikult läbi mõelda ja
taotlused ettevalmistatult sisestada. Taotluseid
menetletakse pärast 17. jaanuarit nende esitamise
järjekorras ning see võtab aega maksimaalselt 70
päeva.
Täpsema info taotlusvooru tingimuste kohta
leiab koos korduma kippuvate küsimustega KIKi
kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator
Aive Haavelilt (aive.haavel@kik.ee, 6 274 318).
Toetust antakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi
enampakkumistuludest ning toetusmeetme
töötas välja Keskkonnaministeerium.
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Suure Muna kohviku kinos

Foto: Martin Mark

Jõuluaja 2. pühapäeval, 5. jaanuaril
- kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
- kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Kristuse ristimise pühal, 12. jaanuaril
- kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
2. pühapäeval pärast ilmumispüha, 19. jaanuaril
- kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
- kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
3. pühapäeval pärast ilmumispüha, 26. jaanuaril
- kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus

03.01.2020 kell 19.00
Kahjuks ei olnud teid kohal (Suurbritannia 2019), pilet 4 €
10.01.2020 kell 19.00
Lõbustuspark (Rootsi 2019), pilet 4 €
17.01.2020 kell 19.00
Väike Joe (Suurbritannia 2019), pilet 4 €
07.02.2020 kell 19.00
Südamering (Eesti 2019), kohal autor! Pilet 5 €
08.02.2020 kell 19.00
Talve (Eesti 2020) Eesti esietendus! Pilet 5 €
21.02.2020 kell 19.00
Sipsik (Eesti 2020) Eesti esietendus! Pilet 5 €
25.02.2020 kell 18.00
Sipsik (Eesti 2020), pilet 5 €
27.02.2020 kell 18.00
Sipsik (Eesti 2020), pilet 5 €
Rohkem infot kodulehel: suurmuna.ee/üritused ja Facebookis: Suur Muna

RÕUGE PRIITAHTLIKUD
PRITSIMEHED KUTSUVAD:

Teeme
jõulupuudest
lõkke
Rõuge katlamaja
juures platsil
esmaspäeval, 6. jaanuaril
kell 17.00

Lõpetame pühad
turvaliselt!

7

8
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relvarahu, mis tähistas Eesti täielikku võitu
Vabadussõjas.
Kõik Rõuge valla elanikud on oodatud
tähistama Vabadussõja relvarahu 100. aastapäeva.
Saame kokku Rõuge Vabadussõja mälestusmärgi juures 3. jaanuaril kell 10.30.
Anname vaikuseminutite ja Vabadussõja
monumendi jalamile küünalde asetamisega au
kuuele tuhandele eestlasele ja välismaalasele,
kes võitlesid Vabadussõjas ja andsid seal oma
elu Eesti vabaduse eest.

Rõuge Purakas 2020

laupäeval
1. veebruaril 2020

Trehvämi Rõugõn!

Registreerimine 9.00
Püügivõistluse start 10.00
Autasustamine 14.00

Kalameestele püügirõõm, pealtvaatajatele lõbusad mängud

KORRALDAB
MTÜ RÕUGE
PRIITAHTLIKUD
PRITSIMEHED

Üsna pea möödub 102 aastat Eesti Vabariigi
iseseisvuse väljakuulutamisest.
Noore vabariigi iseseisvust tuli aga kiivalt
kaitsta. Eesti pinnalt Saksa armee väljaviimine
innustas Nõukogude Venemaad ihaldama
Eesti alasid. Punaarmee okupeeris 1918. aasta
lõpul Eestimaa ning meie rahval tuli äsja
saavutatud vabadus uuesti tagasi võidelda. Nii
saigi alguse Eesti Vabadussõda.
Sõjategevus vaibus 1920. aasta 3. jaanuaril
täpselt kell 10.30, mil hakkas kehtima Eesti
Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vaheline

Rõuge Suurjärve talvine jäält kalapüügivõistlus

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

KALENDRISSE KIRJA!

Vabadussõja relvarahu 100. aastapäeva
tähistamine 3. jaanuaril
Rõuge Vabadussõja monumendi juures

JÄLGI PURAKA TULEKUT FACEBOOKIS:
FACEBOOK.COM/PURAKAS
VÕISTLUSE TOIMUMINE SÕLTUB ILMAST,
JÄLGIGE JOOKSVAT REKLAAMI!

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud 7. jaanuarini.

