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Rõuge Vallavolikogu
21. jaanuari 2020 istungil
vastu võetud õigusaktid

1. Volikogu andis loa finantseerida
2020–2022 valla eelarvest projekti
„Rõuge valla tänavavalgustuse
renoveerimine“ KIK-i positiivse
rahastamisotsuse korral kuni 180
000 euro ulatuses.
2019.
aasta
taotlusvooru
esitatud
projektitaotluses
on
planeeritud renoveerida 271 tänavavalgustuspunkti, millest 248 on
kavandatud projekti vahenditest
ning 23 valla eelarvest. Naatrium-,
luminofoor- ja hõõglambiga valgustid on taotluse kohaselt plaanis
asendada LED valgustitega, välja
vahetamisele
läheksid
mastid,
õhuliinid asendatakse maakaabliga.
Kavas on välja vahetada:
• Rõuge alevikus 141 valgustit;
• Nursi külas 6 valgustit;
• Misso alevikus 24 valgustit;
• Ruusmäel 26 valgustit;
• Varstu alevikus 36 valgustit;
• Mõnistes 15 valgustit.
2. Volikogu kinnitas alates 1.
jaanuarist 2020 lasteaiaõpetaja
kuutasu alammääraks täistööajaga
töötamise korral 1 184 eurot
ja magistrikraadiga või sellega võrdustatud tasemega lasteaiaõpetajal 1 315 eurot.
3. Volikogu valis Rõuge valla elutööpreemia laureaadi. Elutööpreemia
saaja tehakse teatavaks Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktusel Rõuge
rahvamajas.
4. Volikogu algatas Haanja valla,
Misso valla, Mõniste valla, Rõuge
valla ja Varstu valla ühinemislepingu
muutmise.
Ühinemislepingu muudatus seisneb ühinemislepingu punkti 8.2.1.
muutmises. Haanja, Misso, Mõniste,
Rõuge ja Varstu volikogude poolt
27.12.2016
kinnitatud
ühinemislepingu punkti 8.2.1 sõnastus on praegu alljärgnev: „Vald
tagab kõigile lastele kvaliteetse
kodulähedase alus- ja põhihariduse
ning säilitab senise koolivõrgu.“
Kohaliku omavalitsusüksuse kohustuseks on oma haldusterritooriumil
tagada haridusasutuse areng ja
jätkusuutliku kvaliteetse hariduse
kättesaadavus võrdväärselt kõigile
lastele. Selleks peab kohalik
omavalitsusüksus üleval vajalikul
arvul õppeasutusi. Rõuge vallas on

viis üldhariduskooli. 01.01.2020
seisuga omandab 2019/2020 õppeaastal haridust Haanja koolis 61
õpilast, Misso koolis 3 õpilast,
Mõniste koolis 59 õpilast, Rõuge
põhikoolis 181 õpilast ja Varstu
koolis 53 õpilast.
Kooli toimimiseks ja seadusega
pandud
kohustuste
täitmiseks
on kooli edukaks toimimiseks
ja funktsioneerimiseks tarvilik
kriitilise minimaalse õpilaste arvu
olemasolu.
Praeguseks on selgunud, et kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse pakkumine on Misso koolis
raskendatud, kuna Misso piirkonnas
on kooliealisi lapsi vähe ja õpilaste
arv ei suurene ka tulevikus, vaid
väheneb. Olemasoleva õpilaste
arvuga ei ole Misso kooli pidamine
põhjendatud, kuna pole tagatud
võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele.
Ühinemislepingu muutmise eelnõus
tehakse punkti 8.2.1. uue sõnastuse
ettepanek:
„Vald tagab võimalikult kodulähedase alus- ja põhihariduse
piirkonnas vastavalt laste olemasolule,
haridusasutuste
võrgu
otstarbekusele ja riigi hariduse
rahastamismudeli toimimisele.“
Ühinemislepingu muutmise eelnõu
ja seletuskirja avalik väljapanek
toimub kuni 11. veebruarini Rõuge
vallamajas (asukoht Ööbikuoru 4,
Rõuge alevik), raamatukogudes
ja valla veebilehel. Ettepanekud ja
vastuväited avalikustatud ühinemislepingu
muutmisele
saab
esitada hiljemalt 11. veebruariks
2020 kirjalikult e-posti aadressile
vald@rauge.ee või posti teel Rõuge
Vallavalitsusele (aadress Ööbikuoru
4, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201,
Võru maakond).
Ühinemislepingu muutmise eelnõu
on kavandatud 25. veebruari volikogu istungi päevakorda.
5. Katrin Roop valiti revisjonikomisjoni esimeheks ja Margus
Treial aseesimeheks.
6. Aigar Kalk valiti keskkonnakomisjoni esimeheks ja Tõnu
Lindeberg aseesimeheks.
Järgmine volikogu istung toimub 25.
veebruaril.

Raamatupidajate
vastuvõtud Mõniste ja
Varstu teenuskeskustes

TÖÖPAKKUMINE
Mõniste hooldekodu Pihlakobar pakub tööd puhkuste
asendajale
Hooldekodu Pihlakobar Mõnistes pakub tööd
puhkuste asendajale. Tööd saab aastaringselt.
1. Hooldaja ja hooldaja abi
Hooldaja ja hooldaja abi põhiülesandeks
on kliendile nende vajadustest lähtuva
hooldusteenuse ja muu abi osutamine (sh
kliendi söötmine ja toidunõude pesemine, pesu
vahetamine, pesemine ja triikimine), arvestades
võimalusel kliendi soove ja nõusolekut.
2. Koristaja
Koristaja põhiülesandeks on: hooldekodu
ruumide koristamine igal tööpäeval (põrandate
puhastamine, pesemine jne), vajadusel hooldaja
abistamine toidu serveerimisel, klientide
Foto: kotus.ee veebileht
toitmisel.
3. Kokk
Koka töö eesmärk on hooldekodus toitude, külmade ja kuumade jookide ning pagaritoodete
jms. retsepti järgi valmistamine. Kokk vastutab väljaantud portsjonite koguse, kaalu ja kvaliteedi
eest, sanitaar- ja hügieeninõuete täitmise eest.
Nõuded ametikohtale:
• kohusetundlikkus, täpsus ja korrektsus
• koostöö ja vastutusvõime
• hea pingetaluvus
• hea suhtlemis -ja kuulamisoskus
• empaatiavõime
Kasuks tulevad erialase töö kogemus ja läbitud koolitused.
Omalt poolt pakume:
• ametialast koolitust vastavalt vajadusele
• toetavat kollektiivi
• vaheldusrikast tööd
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töökoormus: Hooldaja 4,0 ; hooldaja abi 1,5 ; koristaja 1,0 ja kokk 0,70 ametikohta
Sooviavaldus ja CV saata aadressile monistehooldekodu@rauge.ee
Lisainformatsioon telefonil 789 1240 ja mobiiltelefonil 5855 6606.

PUULPÜMME
PUULPÄIV
HAANJA SUUSAKESKUSES

Valla raamatupidajad on Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks reedel,
6. märtsil kell 8–14.
Rohkem infot finantsosakonna telefonil 785 9352.

Rõuge valla ettevõtlustoetuste 2020. aasta esimene voor avaneb 14. veebruaril
Soovid laiendada oma tegevusi,
hankida uusi teadmisi või oled
alustanud teekonda ettevõtluse
radadel? Kui vastus on „jah“, siis
pakume valla poolt sõbralikku tuge

plaanide teostamisel: 14. veebruarist
kuni 1. märtsini ootame Rõuge
valla ettevõtjate ettevõtlustoetuste
taotlusi.
Taotlus tuleb esitada selleks loodud

vormil ja korra järgi, mille leiab valla
kodulehelt alajaotusest „Ettevõtjale“
aadressil rauge.ee/ettevõtjale.
Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata

e-posti aadressile vald@rauge.ee.
Paberil allkirjastatud taotlused
palume esitada tööpäevadel vallamaja kantseleisse.
Infot, nõu ja abi ettevõtlustoetuse

taotlemisel pakub Rõuge valla
ettevõtlus- ja projektispetsialist
Anneli Piigli
(ettevotlus@rauge.ee, 516 9476).
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15:12 töötab. Kahjuks mitte tulemuslikult
Peagi täitub kaks ja pool aastat
ühinenud viie valla arengus, kuid
kahjuks oleme olukorras, kus
töötulemusi
saab
opositsiooni
hinnangul
nimetada
pigem
tagasihoidlikeks,
piirkondade
kaasamisest
ja
arendamisest
rääkimata. Seni pole pidanud
vajalikuks volikogu tööd kohalikus
häälekandjas
kajastada,
oleme
lootnud vastutajate edenemist.
Kahjuks seda ei paista juhtuvat,
vastupidi. Viimasel volikogu istungil Haanja rahvamajas olime
sunnitud
esitama
arupärimise
vallavanemale
tema
meilitsi
tehtud avalduse kohta, et vallas on

otsustajaks mitte volikogu, vaid
„koalitsiooni kohtumine“. Nii saime
lõpuks teada, miks koalitsioon on
otsuste vastuvõtmisel loobunud
opositsiooniga isegi konsulteerimast,
rääkimata asjalikust koostööst. Seega
tuleb välja, et 12 volikogu liiget ei
oma rolli piirkonna arendustegevuse
ja elu-olu puudutavate küsimuste üle
otsustamisel.
Samal volikogul esitasime kõiki
protseduurireegleid
arvestades
taotluse jätta päevakorrast välja
viie valla ühinemislepingu avamist
puudutav päevakorrapunkt. See
samm oli planeeritud Misso
kooli sulgemiseks, kuid jätnuks

lahendusteta muud piirkonnale
elulised teemad. Eellugu on kestnud
vähemalt pool aastat ning kuigi oleme
teinud erinevaid teemakohaseid
ettepanekuid, esitati volikogule vaid
kooli sulgemist võimaldav eelnõu.
Viie valla ühinemise ajal kirjutati
alla kokkuleppele kõigi piirkondade
arendamiseks. Lepingus planeeritud
ühinemispreemia oli Missos mõeldud
koolivõrgu optimeerimisele. Kuna
kooli sulgemine pole rahakulukas
tegevus, siis peaks arutatama ja
kokku lepitama teised Missole
vajalikud tegevused. Neid aga pole.
Meie argumente ei arvestatud,
teema jäeti päevakorda. Kuna

ühinemislepingu muutmine nõuab
kahte
kolmandikku
koosseisu
häältest, otsustasime opositsiooni
kuuluvate saadikutena näidata oma
meelsust ning istungilt sirge seljaga
lahkuda.
Kuna senistest aruteludest pole
tervikplaani sündinud, siis esitame
oma must-valgel eelnõu 10. veebruari
arengukomisjoni
päevakorda.
Kui ka sellest ei sünni positiivset
plaani, kavatseme korralekutsuvat
käitumist jätkata. Opositsiooni
kuuluvad saadikud rõhutavad, et
ei seisa pimesi kolme lapsega kooli
sulgemise vastu, vaid piirkonna
tervikliku elushoidmise eest. Kooli

sulgemine on negatiivne otsus, mis
tõepoolselt eeldab ühinemislepingu
avamist. Tahame, et selle juurde
kuuluks ka positiivsed otsused –
tegevused ja investeeringud Misso
arengusse. Kahjuks pole positiivset
plaani isegi arutatud, rääkimata
otsustamisest.
Käesolev
Misso-juhtum
vaid
üks näide sellest, kui kaugel
oleme oodatud arengutest meie
ühendvallas.

Aitäh volikogu Isamaa ja EKRE
erakondade saadikutele Tiit Niilo
kaudu meieni jõudnud arvamusavalduse eest!
Oleme seni püüdnud valla ajalehte
hoida poliitikast vabana ning vältida
siin poliitiliste vaadete kajastamist,
kõrvutamist ning vastandamist,
antud artikli avaldamisega teeme
erandi.
2017. aastal haldusreformi käigus
loodud Rõuge vald on tervik ja
tervikuna tuleb näha ka selle
arendamist. Jättes Tiit Niilo artiklis
tähelepanuta hinnangulised arvamused vallavalitsuse seniste
töösaavutuste
kohta,
mille
mõõdupuu on igaühe enda mätta
otsas, vastame põgusalt artiklis
esitatule. Me ei hakka siinkohal
loetlema ükshaaval kõiki uues vallas
kõigisse piirkondadesse laienenud

teenuseid, toetusi ja nende ulatust,
millest oleme korduvalt kirjutanud
ja mille kohta on info avalik
Rõuge valla kodulehel; samuti ei
korda me käesoleval aastal plaanis
olevaid tegemisi, mida vallavanem
kirjeldas lähemalt eelmises ajalehes.
Rõhutame vaid, et jutt käib valla
kõikidest piirkondadest.
Vallavalitsus ei saa kuidagi nõustuda
etteheidetega,
et
opositsiooni
pole aruteludesse kaasatud või et
Misso kooli sulgemise algatamine
välistab piirkonna tervikliku arengu.
Oleme valla senise tegutsemise
ajal umbes kahe aasta jooksul
nii arengukava koostamise ja
täiendamise käigus kui avalikel
piirkondlikel kohtumistel kutsunud
kõiki kogukonnaliikmeid dialoogile,
nägema koos toimetamise kohti.
Valla arengu peamiseks teejuhiks

on arengukava ja selle tegevuskava,
milles on oluline esitada kõik
arendamist vajavad valdkonnad
ja tegevused, oma vastutus nende
arengukavasse jõudmisel on peale
vallavalitsuse ka igal kogukonnal,
igal volikogu liikmel, igal kodanikul.
Rõuge valla arengukava viimane
uuendamine jääb viimase poole aasta
sisse. Väärib märkimist, et avalike
arutelude ja avaliku väljapaneku
jooksul ei laekunud sellesse meie
viljakaimatelt kriitikutelt just kuigi
palju ettepanekuid Misso piirkonna
tervikliku arendamise kohta. Küll
aga saime arengukava volikogus
kinnitades tagasisidet, et see on
nõrk ega näe tervikpilti. Omamoodi
mantrana oleme harjunud kuulma,
kuidas see või teine teema on jutuks
olnud kümme-kakskümmend aastat
ning miks vallavalitsus pole neid

juba ära teinud. Kui paarikümne
aasta vältel on teie poolt tõstatatud
probleemid õhus olnud ja neid pole
suudetud varem ära lahendada, siis
nüüd, olles tegutsenud ühendvallana
veidi üle paari aasta, eeldate, et kõik
probleemkohad, mis ühinemisega
kaasavaraks tulid, on lahenduse
leidnud. Me loomulikult täname
selle usu eest!
Kokkuvõttes: kui arutelu ja
koostööna
nähakse
üksikute
huvirühmade juhuslikel aegadel
välja paisatud erinevate soovide
kuulda võtmist ja poolpimesi täitma
asumist, siis tuleb tunnistada,
et seda pole vallavalitsus tõesti
teinud. Eelistame avatud ja kõigi
nägemustega arvestavat suhtlust.
Selle kõige paremaks peegelduseks
on
piirkondades
toimunud
avalikud kohtumised ja arutelud,

kuhu on kutsutud kõik elanikud
hoolimata nende poliitilistest või
maailmavaatelistest huvidest. Selgi
aastal korraldame neid üle kogu
valla ning kõik on oodatud osalema!
Et see arutelu liialt Misso-keskseks
ei jääks, avaldame tabeli, milles on
näha, milliseid valla arendamise
suundi möödunud aasta viimastel
kuudel volikogus arutatud on. Selle
esimeses veerus on projekti või
investeeringuobjekti nimi, teises
veerus Isamaa erakonna ning
kolmandas veerus valimisliidu Meie
Vald seisukohad. Tabeli aluseks
on 2019. aasta kevadel valminud
vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
uuring ning sellest tulenenud
ettepanekud edasiseks optimaalseks
tegutsemiseks.

Projekti /
investeeringuobjekti
nimi

1

Misso Kooli tegevuse
lõpetamine

Tiit Niilo,
volinik,
kaheteistkümne saadiku nimel

Rõuge Vallavalitsus

Põhjendatus valla kui terviku seisukohast
Erakond Isamaa

Valimisliit Meie Vald

Jah. Kooli toimimiseks peab olema teatud kogus õpilasi, et laps
saaks oma tegevust teistega võrrelda, sotsialiseeruda, sõpru valida,
õppeprotsessist rõõmu tunda jne. Kolme õpilast on selleks kindlasti
vähe. Pakkuda välja võimalus huvilistele erakooli loomiseks.

Vajalik ühinemislepingu ühe punkti avamine (p 8.2.1 Vald tagab kõigile lastele
kvaliteetse kodulähedase alusja põhihariduse ning säilitab senise koolivõrgu) ning
seda ainult Misso Kooli sulgemise osas. Lasteaed peab jääma kohapeale, ettepanek
viia see Rõuge lasteaia alla (filiaal).
Haridus- ja Teadusministeeriumisse tuleb kooli sulgemise otsus saata hiljemalt
1.04.2020. Haanja Kooli Ruusmäe tegevuskoha jätkusuutlikkuse seire 2020. aasta
kevadel.

2

Misso Sotsiaalkeskuse
tegevuse lõpetamine

Jah. Uue hooldekeskuse projekt koos ehitusloaga panna müüki.

Misso sotsiaalkeskus jätkab eraldiseisva asutusena, sellele tuleb leida uus asukoht
Misso alevikus. Praeguse Misso sotsiaalkeskuse hoone tuleb võõrandada ning
leida lahendus hoone teises pooles elava ühe inimese paigutamiseks mujale
sotsiaalpinnale.
Vald ei tegele Misso uue hooldekodu ehitusega, vaid otsib võimalusi projekti elluviija
leidmiseks eraturult.

3

Varstu Kooli tegevuse
lõpetamine

Ei. Mõniste ja Varstu koolid üheks Varstu koolihoonesse. Koolimaja
on väga heas korras, liikumissuund Võrru toetab Varstu kooli
jätkusuutlikkust.

Varstu kooli ei suleta. Tuleb leida võimalusi koolihoone senisest veelgi paremaks
kasutamiseks.

4

Varstu Kultuurikeskuse
hoone kasutusest välja

Varstu Kultuurikeskuse osas ei saa ühest vastust anda, kuna see
sõltub teiste hoonete saatusest.
A. Varstu kultuurikeskus valla esindusmajaks, hoiaks kokku Rõuge
maja remondiraha. Varstu Kultuurikeskuse hoones on lavaga
(kino)saal, Varstu raamatukogu ning köök ja söögisaal, kus käivad
söömas Varstu kooli lapsed ja valmib lasteaia toit (on antud rendile
eraettevõtjale). B. Renoveerida Rõuge rahvamaja, et seda saaks
kasutada ka Rõuge kool (neil aula puudub).
Kalkuleerida Varstu Kultuurikeskuse kasutamise mõistlikkust,
kui söökla liigub tagasi koolimajja, raamatukogu saaks endisesse
vallamajja kolida.

Varstu kultuurikeskuse hoonet ei võõrandata.
Hoonesse tuleb tuua rohkem sisu, nt kolides siia noortetoa.

5

Rõuge hooldekodu
ümberkorraldamine

Valla hooldekodu Mõniste koolihoonesse, kus on ideaalsed
tingimused ka liikumispuudega inimesele. Olemas toitlustus ja üle
tee rahvamaja ning muuseum.

Majad jäävad tegutsema praegustesse asukohtadesse.

6

Rogosi mõisa
võõrandamine

A. Mõisahoone vallamajaks.
B. Müüki või rendile.
C. Jätkab valla allasutustega ning leitakse lisakasutust.

Vald ei tegele Rogosi mõisa võõrandamisega, mõisahoonele tuleb leida senisest
rohkem kasutust.

Raamatukogude tegevuse
ümberkorraldamine

Raamatukogude süsteemi ühendamine vallaüleselt ja raamatukogud
koolimajadega või kohalike seltsidega koostöösse. Avalik internet
jne.

2019. aasta detsembris toimus avalik küsitlus raamatukogude teenuse kasutamise
kohta. Koostatakse analüüs (raamatukogude töökorraldus, töötajate koosseis, kulud
jne).
Ühise juhtimise alla viimist ei kaaluta, tegeletakse raamatukogudele
lisafunktsioonide leidmisega.

Kultuuritegevuse
ümberkorraldamine

A. Jäävad multifunktsionaalsed vallakeskused ja muud ühingud
saavad kasutusele tasuta hooned ja lisaks tegevustoetuse ning
korraldavad ise huvitegevust.
B. Kohalik kultuur on kõigi ühine asi, reformides peab olema
ettevaatlik, et seda teatud piirkondades vaeslapse ossa ei jäetaks.

Kultuuritegevuse ümber korraldamine pole lähema kahe aasta prioriteet. Vajadusel
vaadatakse üle piirkondlik töökorraldus kultuuriasutustes.

7
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9

Lasteaedade
töökorralduse muutmine

3

Jätkata olemasoleva süsteemiga. Lasteaiaõpetajal ei ole määratud
tunnipikkus, tema on õpetaja alates hetkest, mil lapsed lasteaeda
tulevad ning selle hetkeni, mil sealt lahkuvad.

Lasteaed peab olema võimalikult elukoha lähedal.
Koondada kõik valla koolieelsed lasteasutused Rõuge või Haanja lasteaia alla
filiaalidena.
Kaalutakse järk-järgulist üleminekut 1+2 töökorraldusele (rühmas on üks õpetaja ja
kaks õpetaja abi)

A. Tasuta MTÜ-le või seltsile kasutusele koos tegevustoetusega.
B. Varstu maja saatus sõltub kultuurikeskuse tulevikust.

Kui Varstu teenuskeskuse tegevused viiakse teistesse asukohtadesse (noortetuba
kultuurikeskusesse või koolimajja, teenuskeskuse sotsiaaltöö spetsialist perearsti
juurde) ning tühjaks jääva hoone haldamine jääb valla kanda, siis tuleks see rendile
anda või võõrandada.
Haanja teenuskeskuse võõrandamiseks puudub vajadus, kuna see on kasutuses:
I korrusel on valla teenuskeskuse spetsialistid ja SA Haanjamaa Sport kontor, II
korrusel Rõuge Koostöökeskuse ruumid.

10

Haanja ja Varstu
teenuskeskuse
võõrandamine

11

Mõniste kooli ja
rahvamaja kütteliigi
vahetamine

Mõistlik ära teha. Mitte õlilt gaasile.

Mõniste kooli kütteliigi vahetamine pole selle aasta prioriteet ega kajastu 2020. aasta
eelarves, kuna see on teostatav vaid laenuga.
Alates 2020. aasta teisest poolest seirata koolihoone küttevajadust uuesti ning leida
võimalusi välisrahastuse taotlemiseks.

12

Mõniste noortemaja
üürimisest loobumine

A. Jah. Tegevustoetus MTÜ-le või seltsile.
B. Peab kogu valla noortemajade kulud ja tulud ehk kasusaajate
arvud ja sisu üle vaatama.

Mõniste noortemaja üürimisest ei loobuta.

13

Viitina mõisakeskuse
võõrandamine

A. Jah.
B. Vallamajaks, hea asukoht.

Viitina mõisakeskuse/külakeskuse võõrandamist ei kaaluta.
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Ruusmäe
noortekeskuse hoone
multifunktsionaalne
kasutus

A. Tasuta MTÜ-le või seltsile kasutusele koos tegevustoetusega.
B. Vt punkt 12.

Ollakse avatud noortekoja hoonele senisest enama sisu leidmiseks, sihipärane
lisategevuste otsimine ei kuulu prioriteetide hulka.
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Haanja noortekeskuse
hoone võõrandamine

A. Tasuta MTÜ-le või seltsile kasutusele koos tegevustoetusega.
B. Vt punkt 12.

Haanja noortemaja võõrandamist ei kaaluta.
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Ümberkorraldused
volikogus: koosseisu
ja komisjonide
vähendamine

A. Komisjonid: majandus-arendus, kultuur-sotsiaal-haridus,
revisjon.
B. Koosseisu vähendada ei saa. Pigem võiks olla selge, mis teemad
peavad minema komisjoni, mis jäävad vallavalitsuse otsutada.

Vähendada volikogu koosseisu, komisjonide arvu ja nende liikmete arvu 2021.
aastal toimuvate valimiste ajaks.

17

Hoolekande
kompetentsikeskuse
loomine

Segane teema, puudub põhjendatus.

Sarnaselt hariduslikke tugiteenuseid pakkuvale Rõuge Koostöökeskusele luua üks
sotsiaalteenuseid pakkuv asutus, mis tegutseb üle kogu valla erinevates hoonetes.

Hino maastikukaitseala
kaitsekorralduskava koostamine
aastateks 2020–2029
Keskkonnaamet on koostamas Hino
maastikukaitseala
kaitsekorralduskava aastateks 2020–2029.
Kavas antakse ülevaade kaitsealast,
selle maakasutusest, huvigruppidest
ning kaitsekorrast. Samuti tuuakse
välja viimased seireandmed ning
kirjeldatakse ära inventuuride ning
uuringute vajadus, ala eesmärgiks
olevad loodusväärtused, nende
mõjutegurid ja kaitsemeetmed,
antakse lühiülevaade ala külastus-

korraldusest. Plaanis on uuendada
kaitsealal asuvat infotahvlit, viia läbi
Hino järve, kaitsealuste taimeliikide,
siseveekogude haudelinnustiku ja
metsise seire, kaitseala korrektselt
tähistada ning jätkata Sosnovski
karuputke tõrjumisega.
Eelnõu avalikustamise periood
on
27.01–23.02.2020.
Kaitsekorralduskava
tööversiooniga
saab tutvuda ka Keskkonnaameti
veebilehel
keskkonnaamet.ee/

et/hino-maastikukaitsealakaitsekorralduskava-koostamine.
Täiendavad ettepanekud kaitsekorralduslike tegevuste kohta on
oodatud e-posti aadressile info@
keskkonnaamet.ee hiljemalt 23.
veebruariks 2020.
Lisainfo: Kerttu Elm, kaitse
planeerimise spetsialist (680 7913,
kerttu.elm@keskkonnaamet.ee).

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjonist 2018–2019

Kerli Kõiv. Foto: Grethe Rõõm
2. veebruaril täitus kaks aastat
esimesest uue Rõuge vallavolikogu
koosseisu hariduskomisjoni koosolekust. Sel perioodil on toimunud kokku 19 koosolekut, mis
statistiliselt teeb 8–9 arutelu aastas.
Kaks aastat tagasi kohtusid ühise
laua taga erinevate piirkondade
ja valdkondade esindajad, oli
vanu tuttavaid, kuid ka neid, kes
üksteist veel ei tundnud. Tänaseks
on komisjonist kujunenud ühiselt
tegutsev meeskond, kes mõistab

haridusruumi uues vallas kui
tervikut.
Komisjoni
läbivaks
väärtuseks on õppija, kelle vaatest
ka otsused tehakse, ning fookuses
on seadusest tulenevad kohaliku
omavalitsuse kohustused hariduse
korraldamisel ja toetamisel.
Komisjoni
liikmed
esindavad
haridusvaldkonna
erinevaid
suundi ja sidusrühmi: üldharidus,
alusharidus, noorsootöö, täiskasvanuõpe, tugiteenused, huvitegevus,
noored, lapsevanemad, spetsialistid.
Enamus neist on selles valdkonnas
igapäevaselt tegutsevad inimesed
ja seetõttu toovad komisjoni töösse
rohkem
ekspertteadmisi
ning
vähem poliitikat. Erahuvi mõjutusi
haridusotsuste juurde jõudmisel
taunitakse.
19 istungi jooksul on komisjon
kohtunud erinevate osapooltega
hariduses: Rõuge lasteaia lapsevanemad, Rõuge valla noorsootöötajad,
kõikide
valla
munitsipaalkoolide (Misso, Haanja,
Rõuge, Varstu, Mõniste) direktorid,
ja tutvutud koolihoonetega, sh
Ruusmäe koolihoonega eraldi.
Kohtumine on toimunud Krabi
kooli
direktoriga,
külastatud
on Leiutajate Külakooli Sännas,

valla
noortekeskusi
Rõuges,
Missos, Nursis, Ruusmäel ja
Haanjas, tutvutud loodud Rõuge
Koostöökeskuse vastalanud tegevusega.
Komisjoni tegevust iseloomustab
väga hea koostöö vallavalitsuse,
volikogu esimehe ning eelkõige valla
haridus- ja kultuuriosakonnaga.
Komisjoni kasutada on vajalik
informatsioon ja statistika, ülevaated
toimunust, eelnõud on jõudnud
õigeaegselt komisjoni liikmeteni.
Viimast
kaheaastat
perioodi
iseloomustab palju ühtlustamist,
mis kõik on kandnud eesmärki
tagada õppija ja noore heaolu. Loodi
Rõuge Noorsootöö Keskus, mis
ühendab kõiki noorsootööasutusi,
tegevust alustas ühtne Rõuge
Noortevolikogu, millest võtavad
osa erinevate piirkondade noored,
ühtlustati koolide põhimäärused,
kiideti heaks ja suunati volikogule
kinnitamiseks mitmeid koolide
tegevuseks vajalikke kordasid, mis
varasemalt kas puudusid või ei
olnud muutunud olukorras enam
sobilikud. Tugiteenuste kvaliteedi
ja kättesaadavuse tagamiseks loodi
Rõuge Koostöökeskus. Süvitsi on
tegeletud arengukava ja eelarvetega.

Komisjon on olnud ka kahe
emotsionaalsema küsimuse arutelu
keskmes, üheks neist on erakoolide
tegevus ning teiseks Misso kool.
Arutelud on fookusesse tulnud
erinevatel põhjustel, kas siis
initsieeritud riigi poolt või kohalikest
vajadustest tulenevalt. Komisjonis
on püütud eristada emotsioone ja
reaalsust. Lisaks neile teemadele on
komisjonilt küsitud, miks komisjon
ei aruta Mõniste ja Varstu kooli
ühendamist. Selleks pole olnud
vajadust. Misso koolis on õpilaste
arv kahel viimasel aastal vähenenud
70%, teistes koolides sellises mahus
mitte, seega pole põhjendatud alust
ühinemisepingu kokkuleppeid selles
osas muuta. Iga kool leidis end
peale haldusreformi uues olukorras,
kus varem omavalitsuse ainukese
koolina tegutsenuna ollakse uues
omavalitsuses üks mitme seas.
Enamikus meie valla koolidest on
praegu ühe paraja väikese kooli
jagu õpilasi, mille toel tarku ja
uuenduslikke koolijuhi otsuseid
tehes leida oma nišš. Struktuuride
muutmine on vaid vahend ja tuleb
järjekorras peale ideed. Komisjoni
sooviks on, et koolijuhid leiaksid
oma ühishuvi ja idee. Misso kool

astus uude omavalitsusse kaheksa
õpilasega ning jätkaks uuest aastast
praegu teadaolevalt kahe õpilasega.
See on maht, mille puhul ei ole
võimalik koolile uut nišši leida. See
on olukord, kus vald ei saa enam
täita riiklikus õppekavas ette nähtud
nõudeid. Misso kooli kogemust
ehk enne uue valla teket tehtud
kooliastmete vähendamise otsuste
mõju tuleb arvesse võtta edaspidi
valla koolivõrgu otsuste kriitilisel
hindamisel.
Hariduskomisjon on moodustunud
võrdselt nii valimisliidu Meie Vald
kui Isamaa poolt, sh valimisliidu
Kõrgemaa esindaja. Komisjonis on
jälgitud ka piirkondlikku esindatust.
Komisjonii liikmed alates komisjoni
loomisest: Kerli Kõiv (esimees),
Ere Käis (aseesimees), Maarika
Niidumaa, Martin Mark, Madis
Perli, Elina Järv, Maie Oppar, Kalvi
Kõva, Egle Kõva. Komisjoni tööst on
loobunud Ale Sprenk, Ruth Kuuba
ja Raul Auksmann, asemele on
tulnud Jaana Kõvatu, Jaak Pächter ja
Mariliis Raidma.
Kerli Kõiv
Rõuge vallavolikogu
hariduskomisjoni esimees
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Erivajadustega inimeste eluruumide kohandamine

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
raames on võimalik kohandada
koduseid liikumisteid (nt eluruumi
sissepääs, hoone välisukse ja
eluruumi
vaheline
käigutee,
platvormtõstuki või laetõstuki
paigaldamine jne), hügieeniruume
ja kööke. Kohandada saab Rõuge
vallas asuvat aastaringseks elamiseks
sobivat eluruumi, mis on toetuse

taotleja rahvastikuregistri järgne ja
tegelik elukoht ning tema enda või
pereliikme omandis, kaasomandis
või kasutuses üürilepingu alusel.
Rõuge vallale eraldati käesoleval
aastal toetust vähemalt kahe
kohanduse teostamiseks summas
17 378 eurot.
Taotlus eluruumide kohandamiseks
tuleb esitada hiljemalt 10. märtsiks
2020 oma piirkonna sotsiaaltöö

spetsialistile. Taotluse blankett on
kättesaadav Rõuge valla kodulehel:
Sotsiaal ja tervis – Sotsiaaltoetused
– Toetuste blanketid – Eluaseme
kohandamise taotlus, või sotsiaaltöö
spetsialistilt.
Taotluse
esitamisele
järgnev
menetluse käik:
• sotsiaalosakonna juurde moodustatud komisjon vaatab üle kõik
laekunud kodukohanduse taotlused

ning viib läbi kodukülastused;
• komisjon otsustab, missugused
kodukohanduse taotlused saavad
rahastuse;
• vallavalitsus esitab koondtaotluse
rakendusüksusele hiljemalt
31.08.2020.
• taotluse rahastamise otsuse alusel saab teostada kohandustööd
vastavalt ERF-i meetmes kehtestatud
projekti tingimustele.

Rõuge
Vallavolikogu
poolt
18.12.2018 vastu võetud määrus
nr 41 „Puuetega inimeste eluaseme
füüsilise kohandamise ja toetuse
maksmise kord“ on kättesaadav
Riigi Teatajas aadressil riigiteataja.
ee/akt/403012019041.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER
projektitoetuste
2020. aasta taotlusvoor

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
kuulutas välja LEADER projektitoetuste 2020. aasta taotlusvooru.
Taotlusvoor Küla- ja kultuurimeetme alameetmele 1.1 Külakogukondade arendamine on
avatud 18.–25. märtsini 2020.
Taotlusi saavad esitada Antsla,
Rõuge ja Võru valla territooriumil

tegutsevad mittetulundusühingud,
sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, kohalik LEADER tegevusgrupp ja ettevõtjad (juhul kui
ettevõtja pakub kogukonnateenust)
v.a Orava ja Misso piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg
Võrumaa
Partnerluskogus
on
hiljemalt 18. juuni 2020.
Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub kolmapäeval, 26.
veebruaril 2020 kell 15.00 Võru
Riigimaja II korruse saalis Jüri tn
12 (sissepääs L. Koidula tn poolsest
uksest) ja
Taotlusvoor Ettevõtluse meetme
alameetmele 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine on avatud
8.–15. aprill 2020.
Taotlusi saavad esitada Antsla,
Rõuge ja Võru valla territooriumil
vähemalt ühe aasta tegutsenud

mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest
isikust ettevõtjad, kes tegutsevad
EMTAK 2008 jaos C (töötleva
tööstuse) valdkonnas, v.a Orava ja
Misso piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg
Võrumaa
Partnerluskogus
on
hiljemalt 13. juuli 2020.
Taotlusvoorueelne
infopäev
taotlejatele toimub kolmapäeval,
4. märtsil 2020 kell 15.00 Võru
Riigimaja II korruse saalis Jüri tn
12 (sissepääs L. Koidula tn poolsest
uksest).
Taotlused
tuleb
esitada
PRIA
e-teenuse
keskkonna
kaudu väljakuulutatud taotlusvooru
esimesest päevast kuni viimase
päeva kella 16.00-ni.
Täpsem info Võrumaa Partnerluskogu kodulehel: voruleader.
ee/2020-taotlusvoor.
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14. MÄRTSIL 2020 • KELL 18.00
TULEB ÖÖBIKUORU VILLASSE KÜLLA
TAXIFY ÜKS ASUTAJATEST

KOLMEKÄIGULISEL ÕHTUSÖÖGIL RÄÄGIME MARTINIGA
PÕRUMISEST, EDUKAST STARTUPI TEEKONNAST JA ASJADEST MIDA EI SAA MÕÕTA RAHAGA.

Toitlustusega pilet eelmüügis 38 euri • www.oruvilla.ee • villa@oruvilla.ee • + 372 50 99 666
Telli Bolt ja ole kohal !

Koos mõtleme rohkem!
Kui panna kokku kõigi Rõuge
valla inimeste tarkus, kogemus ja
teadmine, siis võib sündida midagi
uut ja huvitavat. Kui aga kogu see
tarkus ja teadmine panna teadlikult
kirja koolitöödesse, siis võib meie
vallas juhtuda väga palju. Üksteisega
teadmiste jagamine teeb targemaks
meid kõiki.
Kas oled juba koostamas koolitööd
mõnel Rõuge vallaga seotud teemal
laiemalt või kitsamalt? Kui veel ei
ole, siis soovitame seda planeerida.
Miks?
Rõuge Noorsootöö Keskus kutsub
sind, hea õpilane või tudeng, saatma
meile oma koolitööd, et saaksime
kokku koguda kõik huvitava ja
kasuliku, mida sel aastal koolitöödes
seoses Rõuge vallaga kirjutatud või
uuritud on, sõltumata teemast või
valdkonnast. Pane tähele:
• üleskutse on mõeldud kõigile

Rõuge valla sissekirjutusega inimestele olenemata vanusest, kes õpivad
praegu põhikoolis, gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis;
• koolitööks nimetame siin kutses
põhikooli ja gümnaasiumi loovtööd,
kutsehariduskoolide ja ülikoolide
praktilisi või teoreetilisi töid kogu
õppetöö jooksul, lisaks diplomi-,
bakalaureuse-, magistri- või doktoritööd;
• Rõuge Noorsootöö Keskus aitab
sind koolitöö juures vajadusel
kontaktide või teemade leidmisel,
et tagada Rõuge valla kogukonna
toetus ja sisend;
• vajadusel saame koolitöö koostamisel toetada personaalse nõustamisega;
• koolitöö peab olema valminud
2020. aastal 1. jaanuarist 30. novembrini;
• koolitöid võib saata jooksvalt aasta

jooksul kuni 30. novembrini 2020;
• koolitöö esitamisel lisada esitaja
nimi, haridusasutus, kursuse, klassi
vms info ja kontakt;
• kogutud materjalide põhjal
viime ellu ühise seminari, kus
avastuslikumad tööd saavad võimaluse ettekandeks ning paljud
teised tunnustuse ja märkamise
osaliseks! Kõiki panustajaid ootavad
tänukingid.
Kontaktide ja teemade leidmisel
ning õppetöö nõustamisel toetab
Kerli Kõiv, praktilise info ja
korraldusega tegelevad Airi Parv
ning Rõuge Noorsootöö Keskuse
noorsootöötajad.
Täpsem info: Rõuge Noorsootöö
Keskus (raugeank@gmail.com).

KOOS MÕTLEME ROHKEM!

Kutsume sind siduma oma 2020. aasta
koolitöö teemad Rõuge vallaga ükskõik
millises eluvaldkonnas!

... ja sa panustad ühisesse
teadmiste jagamise algatusse ning
saad kogukonna poolt märgatud!
TÄPSEM INFO:
RÕUGE NOORSOOTÖÖ KESKUS
RAUGEANK@GMAIL.COM

Avanes 2020. aasta taluarhitektuuri säilitamise toetamise taotlusvoor
Foto: Muinsuskaitseameti veebileht/erakogu

Muinsuskaitseamet kuulutas jaanuari keskel
välja toetusvooru Eesti taluarhitektuuri
säilitamiseks. Toetuse eesmärk on aidata
taluelamute katuste korrastamise kaudu
kaasa Eesti traditsioonilise maaarhitektuuri
ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust
saab taotleda talukompleksi kuulunud
eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud
enne 1940. aastat. Toetatakse hoonete
katuste restaureerimist traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja töövõtetega.
Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna
juhi Anni Martini sõnul on maaarhitektuur
seni vähem tähelepanu saanud osa Eesti
ehituspärandist ning eraldi toetusmeede selle
säilitamiseks on väga oluline. „Huvi möödunud
aastal esimest korda jagatud toetuse vastu oli
rõõmustavalt suur ja näitas inimeste tugevat
sidet traditsioonilise taluelamu ning sellega

seotud maapiirkondadele omaste maastikega,“
selgitas Martin.
Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille
raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk
piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile
iseloomulikke materjale ja töövõtteid.
Näiteks kui hoonel oli algselt rookatus, siis
toetame rookatuse taastamist, laastukatuse
puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi
asendamist uue eterniidiga või teiste
uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest
taotlusvoorust ei toetata.
Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri
määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“. Vooru kogueelarve on 200 000
eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma
vahemikku 5000–10 000 eurot ning see võib

tööde maksumusest moodustada kuni poole
ehk omafinantseering peab olema vähemalt
50% tööde eelarvest.
Taotlusvoor avati 24. jaanuaril ning taotluste
esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2020.
Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi
toetuste menetlemise infosüsteemis internetis
aadressil toetused.kul.ee. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. jaanuarist 31.
detsembrini 2020.
Rohkem infot taotlusvooru kohta saab
muinsuskaitseameti kodulehelt aadressil
muinsuskaitseamet.ee/taluarhitektuuri-toetus.
Lisainfo:
Aime Lauk
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
(aime.lauk@muinsuskaitseamet.ee,
5886 4595)
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Avaneb hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor
Hajaasustuse programmi taotlusvoor
on sel aastal avatud 17. veebruarist 17.
aprillini. Programmi toel saab välja
ehitada veevärki ja kanalisatsiooni,
teha korda koduõuest suurele teele
viiva juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid
elektrisüsteeme.
Projektidesse panustavad võrdselt
nii riik, kohalik omavalitsus kui
taotleja. Möödunud aastal kiideti
Rõuge vallas heaks 42 taotlust.
Taotluse saab esitada Rõuge
vallavalitsusele
allkirjastatuna
paberil
(aadressile
Ööbikuoru
4, Rõuge) või digitaalselt allkirjastatuna
e-posti
aadressile
vald@rauge.ee. Kogu programmi ja
taotlemist puudutav info on leitav
valla kodulehel (Otsetee avalehelt või
rauge.ee: Keskkond –> Hajaasustuse
programm 2020).
Rõuge vallas saab hajaasustuse
programmi kohta infot ja abi
järgmistelt spetsialistidelt:
• Rõuge valla keskkonnaspetsialist
Reet Rannik (keskkond@rauge.ee,
5346 7448)
• Haanja ja Misso − Jüri Kukk
(haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)
• Mõniste ja Varstu – Martin Hütsi
(monistehaldus@rauge.ee, 529 5247)
TOETATAVAD TEGEVUSED:
• Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
• Elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine.
• Aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine.
• Leibkonna vajadustele vastava
autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine

ei ole liitunud elektrivõrguga).
PROGRAMMI TINGIMUSED
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas asuv
majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmete
kohaselt
katkematult taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad
samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab
eelmise toetuse kasutamise aruanne
olema kohaliku omavalitsuse poolt
kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus
algab toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimine peab olema
lõppenud 31.oktoobriks 2021.
• Toetust on võimalik taotleda
kohalikust
omavalitsusest,
kes
pakuvad taotlejale ka vajalikku
informatsiooni meetme tingimuste
kohta.
TOETUS JA OMAFINANTSEERING
• Toetuse maksimaalne summa on
6500 eurot.
• Taotleja ja kaastaotleja oma- ja
kaasfinantseering peavad kokku
moodustama vähemalt 33% projekti
abikõlblikest kuludest.
• Toetus moodustab kuni 67%
projekti abikõlblikest kuludest.
TAOTLUS
Taotlus koosneb taotlusvormist ja

järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1. Vormikohane projekti eelarve.
2. Vormikohane projekti tegevuste
kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast.
3. Oma- ja kaasfinantseeringut
tõendav vabavormiline garantiikiri.
4. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee
kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses,
mida peab vajalikuks Terviseamet,
kui projekti eesmärk on hetkel
kasutatavast veevarustussüsteemist
saadava joogivee kvaliteedi parandamine,
veetorustiku
rajamine olemasolevast kaevust või
sinna pumba paigaldamine või
olemasoleva kaevu asemele uue
rajamine põhjusel, et olemasoleva
kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee
nõuetele.
5. Veevarustussüsteemide valdkonna
projekti korral, kui projekti
elluviimist rahastavad lisaks taotlejale
ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega
sõlmitud notariaalne tähtajatu
veekasutuskord.
6. Kaks võrreldavat hinnapakkumust.
Kui võrreldavate hinnapakkumuste
esitamine ei ole võimalik, tuleb
esitada sellekohased põhjendused ja
hinnakalkulatsioonid.
7. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi
seadmiseks,
mille
kohaselt kinnistu omanik on
kohustatud taluma tema kinnistut
läbivat veevarustus-, kanalisatsioonivõi autonoomset elektrisüsteemi
või juurdepääsuteed, kui rajatav
või parendatav juurdepääsutee,
veevarustus-, kanalisatsiooni- või

Foto: internet /selfcare.ee veebileht
autonoomne elektrisüsteem läbib
mitut kinnistut.
8. Vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes
6 nimetatud keskkonnaministri
9. juuli 2015. a määruse nr 43 §
3 kohane kooskõlastus (NB! võib
esitada hiljem, kui on tehtud toetuse
andmise otsus).
9. Korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.
TAOTLUSTE HINDAMINE
Nõuetele vastavaid taotlusi hindab
vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Nõuetele vastavaks tunnistatud
taotluseid hinnatakse RTK koos-

Rõuge Saunamaa pääses esiliiga
üleminekumängudele

tatud hindamisjuhendi alusel, võttes
arvesse järgmisi kriteeriume:
• investeeringu vajalikkus ning
tegevuste ja kulude põhjendatus;
• kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
• taotletava toetuse suurus kasusaaja
kohta;
• leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.
Täpsemalt saab hajaasustuse programmi tingimustega tutvuda Riigi
Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

Miks valla ajaleht minu
postkasti ei jõua?

Rõuge Saunamaa kindlustas kolm
vooru enne Eesti Saalijalgpalli
teise liiga meistrivõistluste lõppu
esmakordselt teise koha, seniseks
parimaks saavutuseks on olnud
kolmas koht.
Teisele kohale jõudes oleme
pääsenud
üleminekumängudele,
kus saab võidelda juba koha eest
esiliigas. Esiliiga mänge kahjuks
enam Rõuge kooli võimlas pidada
ei saa ning meil tuleb kolida Võru
Spordikeskusse.
Jaak Pächter, Rõuge Saunamaa
esindaja
Kohtumine FC Otepääga. Vasakult alustades: Henrik Kummer (endine noortekoondislane), Kristo Perli, Emil
Elrond Karu ja Tarvo Piho. Foto: Brigitta Kostabi

Saame Rõuge vallamajas sageli
telefonikõnesid kodanikelt, kes
kurdavad, et nende postkasti ei
tule valla ajalehte. Vallavalitsus
on tellinud valla ajalehtede kande
kõigisse Rõuge valla territooriumil
asuvatesse registreeritud asukohaga
postkastidesse. Kodanike teateid
Omnivale edastades oleme vastuseks
saanud, et antud paikades pole
postkasti asukohta registreeritud

Mõniste Rahvamajas
14. veebruaril 2020 kell 20:00

IDU

EVAP
Ä
P
A
R
B
SÕ

Õhtujuht
Urmas Jakovets

ning ilma selleta ei tea postitöötaja,
kuhu post viia.
Seega palume kõigil, kes on oma
praegusesse
elukohta
hiljuti
kolinud või kes ei saa valla ajalehte
oma
postkasti,
registreerida
oma postkasti asukoht Omnivas
veebivormi
kaudu
kodulehel
aadressil omniva.ee/postkastivorm,
e-posti aadressil info@omniva.ee või
telefonil 661 6616.

Mõniste Rahvamajas
7. märtsil 2020 kell 20:00

Naistepäevapidu

Ans. VÄLIHARF

KaRl Madis &

KaRavaN
dJ aavo soe

PILET eelmüügist 7 eur (Mõniste Coopi kaupluses),
kohapeal 10 eur.

Laudade broneerimine tel. 53327560, monisterahvamaja@rauge.ee

Piletid: 10 eur eelmüügis (vaid 75 piletit) rahvamajas ja
Mõniste COOP kaupluses; 15 eur kohapeal.
Eelmüügipileteid telefonitsi ei broneeri.
Info ja laudade
Kohvikus möllab
broneerimine: 53327560

Krabi Kõrts
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Terviseameti info: Mis on uus koroonaviirus?

Koroonaviirused on viiruste perekond, mis tekitavad infektsioone
inimestel ja loomadel, sh mitmetel
lindudel. Koroonaviiruseid peetakse zoonoosideks ehk need on
võimelised levima loomade ja
inimeste vahel. Loomadel esinevate
koroonaviiruste evolutsioneerumise
tulemusel tekivad viiruse tüved, mis
ongi võimelised kanduma loomadelt
inimestele ning seejärel inimeste
hulgas levima. Selle tulemusel saavad
alguse koroonaviiruste puhangud
nagu juhtus näiteks MERS-CoV ja
SARS-ga. Tänaseks on tuvastatud
seitset tüüpi koroonaviirust, mis
on võimelised inimestele levima ja
sümptomeid tekitama.
Terviseameti veebilehel aadressil
terviseamet.ee/et/uudised
saab
jälgida koroonaviiruse jooksvaid
andmeid ning lisanduvaid nõuandeid. Terviseamet kutsub üles
jälgima tervet mõistust ja mitte
nägema Hiinast pärit või Hiinat
viimasel ajal külastanud inimestes
ohtu.
Miks on Aasias esinevad haigusjuhud murettekitavad?
Hiinas avastatud uut koroonaviiruse
tüve 2019-nCoV pole eelnevalt
inimestel tuvastatud. Uute, seni
tundmatute, viiruste puhangud
inimeste hulgas on alati rahvatervise
seisukohalt oluliseks murekohaks.
Seda eriti juhtudel, kui teadmised

uute viiruste omadustest on väga
piiratud. Näiteks kui ei teata, kuidas
viirus inimeste hulgas levib, kui
tõsise kuluga haigust see põhjustab
ja kuidas tekkinud haigust ravida.
Kui tõsine on 2019-nCoV poolt
põhjustatud haigus?
Praegusel hetkel on ECDC-le
teadaolev
informatsioon
väga
piiratud, kuid on leitud, et Hiinas
tuvastatud uus koroonaviiruse tüvi
on geneetiliselt ning mõningate
muude tunnuste poolest sarnane
2003. aastal levinud SARS-i
viirusega. Uue koroonaviiruse
poolt põhjustatud haigus kulgeb
valdavalt kergelt, gripilaadsete
sümptomitega, ja harva raskemalt.
Haiguse kulgu võivad raskendad
eelnevad kroonilised haigused, nagu
näiteks hüpertensioon ja teised
südameveresoonkonna haigused,
diabeet, maksahaigused ja teised
respiratoorsed haigused.
Millest sai puhang alguse?
Kõige tõenäolisemalt on uus
koroonaviirus 2019-nCoV loomset
päritolu, kuid uuringud tekitaja
algallika ja ülekande viiside
kinnitamiseks veel käivad.
Missugused on viiruse ülekande
viisid ja kui kergesti see levib?
Hiina ametlikud allikad on
kinnitanud, et on täheldatud
piiratud inimeselt inimesele levik
sh on haigestunud ka mõned
tervishoiutöötajad. Hetkel Euroopa
Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Keskusel
(ECDC)
puuduvad
piisavad epidemioloogilised andmed
nende väidete kinnitamiseks. Küll
aga ei saa välistada, et lähipäevadel

tõuseb Hiinas haigusjuhtude ja
sellest tingitult ka surmajuhtude
arv. Edasist ülemaailmset levikut
hinnatakse samuti tõenäoliseks.
Hetkeseisuga on Eestisse nakkuse
sissetoomise risk väga madal.
Mille poolest erineb piiratud
inimeselt inimesele ülekandumine
püsivast inimeselt inimesele ülekandumisest?
Piiratud inimeselt inimesele ülekandumise korral on viiruse
leviku eelduseks lähedane kontakt
haige
inimese
kehavedelikega
(verega, roojaga, uriiniga, süljega,
spermaga).
Püsiva
inimeselt
inimesele ülekande korral levib
haigus inimeste vahel väga kergesti
ning on sealjuures võimeline
väljuma lähedases kontaktis olnud
inimgruppidest, näiteks perekonnast
või töökollektiividest.
Miks on oluline pidada silmas
tervishoiutöötajate nakatumist?
Tervishoiutöötajad on pidevas kontaktis haigetega, mis suurendab
nende riski ka ise haigestuda.
Seetõttu on tervishoiutöötajate
hulgas nakatumine üks esimesi
märke, et viirusele on iseloomulik
inimeselt inimesele levik.
Kas maski kandmine on tõhus
kaitse koroonaviirusesse nakatumise vastu?
Parim kaitse nakkushaiguse leviku
vastu on tavapäraste hügieeninõuete
järgimine.
Riskipiirkondades
võib
maski
kandmisest olla abi. See piirab
eelkõige nakkuse edasilevikut nakatunud inimestelt.
Hingamisteede kaitse on vajalik

eelkõige
neile,
kes
viibivad
riskipiirkonnas või puutuvad kokku
nakatunud või nakkuskahtlusega
isikutega, näiteks tervishoiutöötajad,
hooldajad ja pereliikmed.
Sümptomaatilise haigega lähikokkupuutel (nt 1m kaugusel
ja kestvusega vähemalt 15 min)
on soovitatav kasutada vastava
kaitseefektiivsusega (FFP2/FFP3)
respiraatoreid.
Respiraatori
puudumisel
võib
kasutada (kirurgilist) kaitsemaski,
kuid tuleb arvestada sellega, et
kui mask on muutunud niiskeks,
siis
kaitseefektiivsus
langeb
ja see tuleb välja vahetada.
FFP2/FFP3
respiraatorid
on
müügil tööohutuskeskustes jm
isikukaitsevahendite
müügikohtades.
Milliseid nõuandeid tuleb järgida
Hiina Rahvavabariiki reisimisel?
Võimalusel tuleks vältida Hiina
Rahvavabariiki reisimist.
Hiinasse reisijatel on soovitatav
järgida tavapäraseid hügieeninõudeid nagu kätepesureeglid
ning hoiduda otsesest kontaktist
inimestega,
kellel
esinevad
gripilaadsed haigusnähud.
Kindlasti tasub hoiduda eluslinde
ja
loomi
müüvate
turgude
külastamisest
ning
kontaktist
loomade ja lindudega ning nende
eritistega.
Pärast riskipiirkonnast naasmist
tuleb jälgida tervist 14 päeva jooksul
ning kui selles vahemikus esineb
palavikku, köha või hingamisraskusi,
siis tuleb koheselt võtta ühendust
arstiga ning teavitada oma reisist

riskipiirkonda.
Oluline on meeles pidada, et
praegusel aastaajal on suurenenud
hingamisteedega
seotud
infektsioonide arv. Kui te ei ole
külastanud viimase kahe nädala
jooksul haiguse riskipiirkonda, siis
on nakatumise võimalus uut tüüpi
koroonaviirusesse väga madal.
Millised on koroonaviiruse sümptomid?
Sümptomid on gripilaadsed: palavik
38°C, köha, hingamisraskused.
Eriti tuleb neile sümptomitele
tähelepanu pöörata siis, kui nendele
sümptomitele eelnevalt (14 päeva
jooksul) on haigestunu reisinud
Hiinas, riskipiirkonnas või olnud
vahetus kokkupuutes eelnevalt
kinnitatud haigusjuhuga.
Millised on juhised enda tervisliku
seisundi jälgimisel?
Pärast Hiinast ja eelkõige haiguse
riskipiirkonnast (Wuhan, Hubei)
saabumist jälgige oma tervist
14 päeva jooksul ning palaviku
38°C, köha või hingamisraskuste
tekkimisel helistage arstile ja
teavitage teda oma reisist haiguse
riskipiirkonda.
Kas Hiinast võib postipakke
tellida?
Uut tüüpi koroonaviirus 2019nCOV ei levi Hiinast saabuvate
kaupadega, seega võib internetist
tellitud
postipakke
viirusesse
nakatumist kartmata vastu võtta ja
avada.

Tule ja aita vunki mano anda! Liitu enda jaoks meelepärase
teemaga juba enne loometalguid!
12.–14. märtsini saab taas kaasa lüüa
Võrumaa elu parandavate nutikate
lahenduste loomisel – Kuldre koolis
toimuvad järjekorras juba neljandad
Vunki mano! loometalgud.
Kuldre
loometalgud
erinevad
eelmistest selle poolest, et teemade
esitlemine ja meeskondade moodustamine toimub juba enne üritust.
Praeguseks on kõik selleks korraks
esitatud teemad registreeritud ja
avalikud meie kodulehel. Nüüd on
kõigil huvilistel aeg valida enda
jaoks meelepäraseim teema ning
liituda meeskonnaga veebis aadressil

Mõniste Rahvamajas
neljapäeval 20.02.2020
kell 18:00

Eesti
Vabariik
102

KONTSERT
* Mõniste Kooli ja
lasteaia etteasted
* Muusikapesa õpilased ja
õpetajad
* Rahvamaja isetegevuslased
Oled oodatud!
Kontsert on tasuta!

vunkimano.vorumaa.ee/.
Vunki mano! loometalgud on
häkatoni stiilis nädalavahetus,
kus igaüks saab osaleda Võru
maakonna elu edendavate uudsete
teenuste arendamises ja toimivate
lahendusteni jõudmises. Meie ülim
eesmärk on koosloomelise mõtteviisi
levitamine: kaasates probleemide
lahendamisse kõik võimalikud
osapooled saab olla kindel, et
lahendus on kõiki arvestavalt läbi
mõeldud. Toome loometalgutele
kokku
kodanike
kogemuse,
ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide

pädevuse ja ametnike vastutuse.
Iga idee juures pöörame erilist
tähelepanu sellele, et arvestatud
oleks ka nende inimeste huvidega,
kelle häält igapäevaelus ehk nii palju
kuulda ei ole, näiteks erivajadustega
inimesed, vähemused jne.
Kui me ütleme, et kõik on oodatud,
siis pole see tühi sõnakõlks: meil
kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi,
mis võivad kellegi teise jaoks väga
väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa
ääremaal elades, kus meid on niigi
vähe, on igaühe panus hindamatu
väärtusega ja ainult üheskoos tehes

EV 102 mälestushetked
Rõuge vallas
24. veebruaril
08.30 kimbu ja küünla asetamine Nursi metsavendade mälestusmärgi
juurde
08.50 kimbu ja küünla asetamine Sänna vabadussõja mälestusmärgi
juurde
09.20 kimbu ja küünla asetamine Varstu Theodor ja Anna Pettai
mälestuskivi juurde
09.45 kimpude ja küünalde asetamine Mõniste kommunismiohvrite
mälestuskivi ja Vabadussõja mälestustahvli juurde
10.00 hümni laulmine ning kimbu ja küünla asetamine, sõnavõtud
ja aupaugud Misso vabadussõja ausamba juures. Kaitseliidu ja
Naiskodukaitse auvalve, kohal Piirivalve
10.30 kimbu ja küünla asetamine ning aupaugud Krabi mälestusmärgi
juures
11.15 hümn, laulud, sõnavõtud, kimpude-küünalde asetamine, palvus
ja aupaugud Rõuge mälestuste pargis vabadussõja mälestusmärgi,
Taani vabatahtlike mälestuskivi ja Fr. Vreemanni langemiskoha
mälestuskivi juures. Noorkotkaste ja Kodutütarde auvalve
12.00 hümn, sõnavõtud, kimbu ja küünla asetamine, palvus ja
aupaugud Haanja vabadussõja mälestusmärgi juures. Noorkotkaste ja
Kodutütarde auvalve
12.20 kimbu ja küünla asetamine Plaani kalmistul vabadussõjas
langenud Kristjan Otsa hauale

jõuame kestvate tulemusteni.
Sina ja mina – koos loome homse
Võrumaa!
Loometalgud on osalejatele tasuta.
Talguid rahastab SA Võrumaa
Arenduskeskuse projekt “Vunki
mano! loometalgud” (Võrumaa
Partnerluskogu
LEADERi
programmi meede 1.2 – Kogukonna
arendamine läbi ühiskoostöö).
Martin Mark
Vunki mano! Projektijuht
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Kuidas saada hakkama täiskasvanu hooldamisega kodus?

Inimese elukorraldus võib võtta
ootamatu pöörde, kui näiteks
keha lakkab kõrgemas eas
funktsioneerimast nii nagu varem
või kui haiguse või õnnetuse
tagajärjel pöördub kogu senine
elukorraldus pea peale. Kuidas
hakkama saada ja kust otsida abi?
Liikumisvõime langus või kaotus
on alati traagiline sündmus nii
inimesele endale kui ka tema
lähedastele, tõdes abivahendikeskuse
Invaru klienditeeninduse valdkonna
juht Kadri Tiido. „Uus olukord
tekitab tavaliselt väga palju küsimusi
ja sageli ei osata neile vastuseid
leida. Oluline on julgeda küsida abi,
mitte püüda üksi kõigi keeruliste
toimingute ja valikutega hakkama
saada. Tänapäeval on olemas
palju
erinevaid
abivahendeid,
mis igapäevaelu toetavad ja tänu
riiklikele toetustele ei tähenda
abivahend tingimata ka suurt
väljaminekut,“ julgustas Tiido.
Kuidas tulla toime suure elumuutusega?

„Hooldatava jaoks võib tekkida
täiesti uus ja võõras olukord, kus ta
igapäevaste tavaliste toimingutega
enam ise hakkama ei saa –
näiteks söömine, riietumine, WC
kasutamine või enda pesemine.
Inimeses võib tekitada masendust
nii mõte sellest kui ka teadmine,
et keegi teine peab edaspidi kogu
aeg abiks olema,“ kirjeldas Tiido
abivajajate reaktsioone.
Tegemist on uue olukorraga ka
abivajaja lähedastele. „Täiskasvanu
hooldamine on hoopis midagi muud
kui beebi eest hoolitsemine. Tekivad
küsimused: kas ma olen selleks
valmis, kas ma saan hakkama, kes
ütleb, kuidas ma peaksin toimima
nii, et ma abivajajale haiget ei teeks?
Samuti kerkib esile küsimus, kas
tuleks leida hoolekandeasutus või
saab lähedane või hooldaja kõigega
ise hakkama,“ tõi Tiido välja.
Mida tähendab „valmistage kodu
ette“?
Iga päev abivajajatega isiklikult
tegelevate
Invaru
terapeutide
sõnul tuleks esmalt läbi mõelda,
milline on abivajaja igapäevane
keskkond. Kas see on maja või
kõrgemal korrusel asuv korter?
Kas toas on piisavalt ruumi, et
näiteks hooldusvoodile mõlemalt
poolt ligi pääseda või ratastooliga
liikuda? Kuidas pääseda WC-sse
ja vannituppa? Kas hooldatavat on

võimalik soovi korral õue viia?
Ühest lahendust siin Tiido sõnul ei
ole, sest inimesed ja võimalused on
erinevad. Sobiv abivahend leidub
sellegi poolest igale abivajajale.
Abivahendi vajadusele soovitab
Tiido mõelda aga juba siis, kui
abivajaja ise veel näiteks haiglas
viibib.
„Koos
arstiga
tuleks
mõelda läbi ja teha nimekiri
vajaminevast ning lasta arstil ka
vastav tõend kirjutada, et edasine
asjaajamine oleks lihtsam. Sobiva
abivahendi aitavad seejärel välja
valida ja nõustada selle kasutamist
abivahendikeskuste
spetsialistid,
kes selgitavad ka, kuidas riik läbi
Sotsiaalkindlustusameti vahendite
soetamist toetab.“
Soodustingimustel
abivahendite
üürimiseks või ostmiseks tuleb
esmalt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse
isikliku
abivahendikaardi saamiseks. Abivahendeid
saavad
üürida-osta
soodustingimustel lapsed, puudega
lapsed, täiskasvanud, kel on
töövõime vähenemine või töövõime
kaotus, samuti vanaduspensionärid.
„Invarusse pöörduvad sageli just
abivajaja lähedased, kellel on oluline
võtta kaasa enda isikut tõendav
dokument ning abivajaja isiklik
abivahendikaart, abivahenditõend
ja puuet või töövõime vähenemist
tõendav dokument selle olemasolul,“

rõhutas Tiido.
Mida peaks abivahendit valides
teadma?
Keerukama tehnoloogiaga abivahendite puhul ei ole Tiido sõnul
olemas universaalseid lahendusi
ja igale abivajajale tuleb leida just
talle sobilik. Näiteks liiga laia
ratastooli kasutamine võib kaasa
tuua skolioosi või tekitada pingeid
õlaliigestele. Liiga suurt ratastooli
on kasutajal endal raske edasi lükata,
liiga kitsas ratastool hõõrub puusade
ja reite väliskülgi ning selles n-ö viltu
istumine võib samuti kaasa tuua
skolioosi.
Sobilik ratastool võimaldab lisaks
ühest kohast teise liikumisele teha
ka igapäevaseid tegevusi ja toetab
istumise asendit, seda korrigeerides
ja suunates. Ratastooli üürima
tulles soovitab Tiido eelnevalt
mõõta abivajaja puusade laius kõige
laiemast kohast – seda saab teha
istudes, asetades näiteks raamatud
puusade kõrvale ja mõõtes ära
raamatute vahe.
Kui abivajaja veedab enamuse päevast
voodis, aitab igapäevatoiminguid
sooritada funktsionaalvoodi, kus on
mugav muuta asendit. „Voodihaige
puhul on väga oluline roll ka
madratsil ja mõistlik oleks mõelda
lamatisi vältiva madratsi peale. Kuid
ainult madrats üksi lamatisi ära ei
hoia, kindlasti tuleb ka abivajaja

asendit pidevalt muuta,“ märkis
Tiido.
Lisaks abivahenditele on oluline roll
ka igapäevastel hooldustoodetel,
mis abivajaja ja ka hooldaja elu
mugavamaks
ning
lihtsamaks
teevad. „Näiteks kui abivajajat
on vee ja seebiga keeruline pesta,
siis alternatiiviks on spetsiaalne
pesuvaht, kindad ja peapesumüts,“
kirjeldas Kadri Tiido. Samuti
tuleks mähkmete valikul lähtuda
abivajaja seisundist ja leida õige
lahendus näiteks erinevaid tooteid
kombineerides.
Tiido sõnul on tänapäeval saadaval
väga palju erinevaid abivahendeid,
mis aitavad igapäevaseid tegevusi
lihtsamalt teostada. “Paraku on
teadlikkus erinevatest abivahenditest
ja nende võimalustest endiselt
vähene, seetõttu on oluline, et
inimesed küsiksid abi. Sageli näeme,
et inimesed tunnevad piinlikkust
nõu küsimise ees näiteks mähkmete
teemal. Aga meie abivahendikeskus
just selliste asjadega tegelebki ning
siin pole midagi häbeneda. See on
meie igapäevatöö.”
Invaru
abivahendikeskus
on
liikumiserivajadustega
inimeste
abivahenditele
spetsialiseerunud
valdkonna suurim ekspert Eestis.
Üle Eesti üheksas linnas asuvates
teeninduspunktides käib igal kuul
enam kui 10 000 abivajajat.

Kirikute teated
Foto: Martin Mark

2. pühapäeval enne paastuaega, 16. veebruaril
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
3. pühapäeval enne paastuaega, 23. veebruaril
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
Paastuaja 1. pühapäeval, 1. märtsil
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Paastuaja 2. pühapäeval, 8. märtsil
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vestlusõhtu neljapäeval, 27. veebruaril kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Rõuge Maarja koguduse liikmeannetust saab tasuda kantseleis T, N 9.30–11.30 ja P 10.00–14.00 või
ülekandega Rõuge koguduse pangaarvele EE501010402007421005 (selgitusse märkida nimi ja aasta,
mille eest tasutakse).

Mõniste-Ritsiku kirik:

Pühapäeval, 23. veebruaril kell 11.00 toimub Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus jumalateenistus.
Lisainfo veebis: varstukirik.planet.ee

Kas

Sina

tead,

ohuolukordades

et
(nt

erinevates

Oluline on läbi mõelda ka see, kus hakkad

elutähtsate

varusid hoidma, et need vajadusel kiiresti

teenuste katkemisel, erakorraliste
ilmastikuolude

korral)

peaksid

iseseisvalt oma perega hakkama
saama kuni seitse päeva?
Just

seetõttu

ongi

Võrumaa

ja kergelt kätte saada.
Varusid tuleb regulaarselt uuendada, et
hädaolukorras kasutamisel ei ootaks ees
ebameeldivaid üllatusi.
Lisainfot koguste ja soovituste kohta loe

Heaolu

www.kriis.ee

lehelt

ja

Ole

Valmis!

Foorumil kokku saanud selle valdkonna

mobiilirakendusest.

eksperdid, kes soovivad anda just Sulle

Iga teema juures on võimalik osaleda

kasulikke nõuandeid, kuidas ennast ja oma

lugejamängus. Kõigi õigesti vastanute

pereliikmeid paremini kaitsta ja ette

vahel lähevad loosi auhinnad. Aasta lõpus

valmistada ootamatusteks.

loosime kõikidele küsimustele õigesti

Alates veebruarist 2020 hakkab ilmuma

vastanute vahel välja peaauhinna.

selles lehes õpetlik artikkel, et me tõesti ka

Esimene lugejamängu küsimus:

vajadusel

Mitu liitrit joogivett tuleb varuda

nädala

iseseisvalt

hakkama

saaksime.
Esimese teemana soovime sulle tutvustada
koduseid

varusid,

mis

peaksid

igal

inimesel alati valmis olema.
Mõtle

läbi

oma

pere

vajadused

ja

toidueelistused ning sellest lähtuvalt on
kergem otsustada, milliseid vahendeid ja
varusid peaks just Sinu pere omama. Mõtle
läbi ka olukord, kui sa ei saa kodust
lahkuda, kauplused ei ole avatud või muud
elutähtsad teenused ei toimi.

inimese kohta ööpäevas?
Küsimusele

saad

vastata

lingil

http://bit.do/olevalmis1 või saates kirja
aadressile: NKK Ole Valmis, Karja 24
Võru linn, 65606
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MÄGEDE HÄÄL

TASUTA
MÕNISTE RAHVAMAJAS

EAKATE
KEVADPIDU
4. MÄRTSIL 2020 kell 16:00

ANS.

AHOI

KÜLAS HARGLA, LÜLLEMÄE JA VARSTU
LAULJAD-TANTSIJAD

PILET 5 EUR
LISAINFO: 533 27560

Aruküla mõis

Trehvämi Rõugõn!

TOIMETAJA: Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee
TIRAAŽ: 2455
KÜLJENDUS: Arman Projekt OÜ,
kalurileht1@gmail.com, tel 5649 5252
VÄLJAANDJA: Rõuge vallavalitsus, Ööbikuoru tn 4,
Rõuge alevik, tel 785 9312, www.rauge.ee

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud 20. veebruarini.

