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Rõuge vald jagas tunnustusi
Laupäeval, 22. veebruaril toimus Rõuge rahvamajas pidulik kontsert-aktus, kus anti laureaatidele üle valla elutööpreemia ning 2019. aasta aunimetused.
Aitäh teile kõigile, kes olete meile eeskujuks ja inspiratsiooniks!
Rõuge valla elutööpreemia – Linda Kender
Hinnatud pedagoog ja kolleeg Linda Kender
on matemaatikaõpetajana töötanud 61 aastat,
olles jaganud teadmisi ja oskusi Varstu
piirkonna mitmele põlvkonnale. Vaatamata
pikale tööstaažile on ta ennast pidevalt
täiendanud ja silmaringi värskena hoidnud, et
olla nooremale põlvkonnale vajalik ja huvitav.
Ka praegu jätkab Linda matemaatika ja füüsika
õpetamist Varstu ja Krabi koolides – ikka oma
noorusliku entusiasmi, mõistmise ja inimliku
rangusega.
Õpilased meenutavad õpetaja Lindat
tunnustavate sõnadega, hindavad tema
õiglast meelt ja põhjalikkust, huumorimeelt
ja õppe sidumist igapäevase eluga. Ta teab,
mis on vastuseks küsimusele „Miks mulle
seda matemaatika-füüsika õppimist ja kooli
üldse tarvis on?“ Tema õpilased saavad
matemaatikaga sõbraks ja see saadab neid
kogu elu. Linda on sündinud õpetajaks ja
kandnud seda rolli kõige väärikamal moel.
Linda Kenderi isikuomadused toetavad igati
tema häid töötulemusi, häid suhteid õpilaste
ja kolleegidega ning kogukonna liikmetega.
Tema oskus ajaga kaasas käia ja ennast sellega
kohandada on imetlusväärne ja eeskujuks
kõigile.

Rõuge valla hariduselu täht 2019 – Avo Eisen
Avo on andja, inspireerija ja visionäär. Asudes
80-aastasena kalakasvatust õppima, on ta suur
eeskuju ja näide elukestva õppimise tõelisest
rakendamisest. Avo on öelnud, et meie Eesti
rahva eksisteerimise aluseks on haridus, teadus
ja põllumajandus ning vanusel pole mingit
tähtsust hariduse saamisel. Ta tuletab kõigile
meelde: „Haridus on tasuta, kallid inimesed,
pension sul jookseb ja õppida ju võib!“

Rõuge valla kohaliku elu täht 2019 – Mariliis
Raidma
Aktiivne missokas Mariliis on viimaste aastate
jooksul andnud märkimisväärse panuse Misso
kultuurielu rikastamisse. Tema eestvedamisel
on Misso kandis läbi viidud projekt MissoFest,
mis koondas enda alla mitmeid kultuuri ja
kogukonda liitvaid sündmusi. 2019. aastal
toimus Mariliisi eestvedamisel üle mitmete
aastate Missos taas jaanipidu ning sügisel
meeleolukas lõikuspidu, mille korraldamisse
suutis ta kaasata mitmeid kohalikke. Samuti
on ta algatanud Missos iganädalaselt
toimuvad joogatunnid. Näeme, et Mariliisi
veetud sündmused on pannud erinevaid
inimesi omavahel tihedamalt suhtlema ja taas
koostegemise võimesse uskuma. Ta on säde,
kes suudab sütitada ja särada.

Rõuge valla kultuurielu täht 2019 – Ive
Ruusamäe
Ive on järjekindel koorilaulu ja ansamblilaulu
edendaja, kelle saavutused põhinevad
pikaaegsel tööl lauljate ja erinevate kooridega.
Inimesena on tal eriliselt hea huumorimeel,
ta on töökas, oskab inspireerida, julgustada
ja vaimustada. Ive õpetuse ja juhendamise all
on saanud ikka ja alati teoks Rõuge segakoori
unistused laulupidudel osaleda ja rõõmsathuvitavat koorielu elada. Ka 2019. aastal sai
segakoor tänu Ivele osaleda juubelilaulupeol.

Rõuge valla külaelu täht 2019 – Peep Kimmel
Peep on pikalt olnud Viitina külavanem ning
Rõuge vallavolikogu liige. Ta on Viitinas eest
vedanud erinevaid talgupäevi ja üritusi, näiteks
Viitina talverallit ning üle 20 aasta toimunud
Viitina kuuritsapüügivõistlust. Samuti on ta
tulihingeline MTÜ Viitina Jahimeeste Seltsi
eestvedaja ja toetaja. Tema algatusel ehitati
Viitina Jahimaja ning renoveeriti Viitina
Järvesaare laululava ja tantsuplatvorm. Hiljuti
andis ta oma panuse Viitina kalaplatvormi
valmimisel ja Viitina Järvasaare kahte saart
ühendavate sildade projekteerimisel. Ta
on algatanud Viitina Meesansambli, lisas
kuulub ta Rõuge Segakoori koosseisu. Peepu
iseloomustab kõige rohkem entusiasm ning
see, et ta jaksab osaleda paljudes kohalikku
elu edendavates tegevustes. Tema kohta võib
kindlalt öelda, et kes teeb, see jõuab!

Rõuge valla sporditäht 2019 – Gätly Valge
Gätly Valge on viie lapse ema, kelle suur kirg
ja igapäevane tegevus on jooksmine. Töökas
ja usin naine alustas enda jooksuteekonnaga
juba 2011. aastal ning hakkas enda tegemiste
ja toimetamiste jäädvustamiseks pidama
blogi. Tänaseks on Gätly Facebooki lehel
umbes 5000 jälgijat. 2019. aastal algatas
Gätly väljakutse, mille sisuks oli iga päev
viie kilomeetri läbimine, osa võttis ligi tuhat
inimest. Väljakutse eesmärk oli tekitada
osavõtjates üha rohkem liikumistahet ning
kirge sportimise vastu üldiselt. Gätly on 2019.
aasta üks suuremaid tervisespordi edendajaid
Võru maakonnas ning tema ettevõtmistega
löövad kaasa inimesed kogu Eestist. Gätly on
positiivse ellusuhtumisega spordientusiast, kes
süstib spordipisikut iga päev ka teistesse.

Rõuge valla keskkonnatäht 2019 – Ilmar
Udsu
Vana-Roosa ja Ritsiku kalmistute kalmistuvaht
Ilmar Udsu suhtub oma töösse suure austusega.
Ta suhtleb kalmistul käivate inimestega
alati sõbralikult ja abivalmilt ning innustab
inimesi
käituma
keskkonnasõbralikult.
Ka oktoobritormi kahjustused said tema
abiga kiiresti likvideeritud. Kalmistu on
alati hästi korras, samuti hoolitseb ta maha
jäetud haudade eest. Ilmari eestvedamisel
on paljud kohalikud inimesed aidanud
kaasa vabatahtliku tööna kiriku ümbruse
korrastamisele.

Rõuge valla tähtettevõtja 2019 – Nopri talu
Nopri talu peremees Tiit Niilo koos oma perega
on aktiivne Misso kandi külaelu edendaja ja
suur tööandja. Talust on välja arendatud suure
tootlikkusega talumeierei ja mitmed erinevad
ettevõtted. 2019. aastal sai laut juurdeehituse ja
avati robotlüpsilaut. Nopri talu lehmad elavad
nüüdsest seitsme tärni laudas, kus toodetakse
Eesti puhtaimat piima.
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Rõuge valla seeniortäht 2019 – Lya Veski
Rõuge valla üks tuntumaid käsitöömeistreid
Lya on üliosav kaltsuvaipade kuduja, käsitöö
valmistaja, asjatundja ja müüja. Igapäevaselt
toimetab ta enda Rõuge Kunstikuuris, mille
asutamise üks eestvedajaid ta oli. Kunstikuur
lisab Rõuge alevikule armast ilmet ja on
kindlasti üks turistide lemmikkülastuspaik.
Lya on tugev isiksus: ta teab, mida ta tahab
ega lepi keskpärasusega. Lyal on tähtis roll
iga-aastasel Võru maakonna Riigikogu näitusmüügil. 2019. aastal korraldati näitus-müük
esmakordselt ka Superministeeriumis. Tänu
Lya tegemistele ja toimetamistele on meie
piirkonna meistrid saanud kuulsamaks ka
kodukohast kaugemal. Kohaliku kultuuri ja
käsitöö hoidja ning teadmiste edasi andja
Lya inspireerib paljusid on hea eeskuju ja
koostööpartner, kes aitab leida oma väljundi
läbi käsitöö ja isetegemise.

Rõuge valla tõusev täht 2019 – Lisette Heitur
Rõuge kooli 9. klassi õpilane Lisette on ennastjuhtiv, huvitundev ja sihikindel noor. Ta teab,
mida tahab, ning tegutseb eesmärgipäraselt.
Kuuludes õpilasesindusse ja olles valla
noortevolikogu esinaine tunneb ta huvi vallas
toimuva vastu ning tegutseb selle nimel, et
noorte arvamus oleks esindatud. Samuti
on ta eestvedanud mitmeid rahvusvahelisi
noorteprojekte, osaluskohvikut ning teisi
sündmusi. Lisette on eeskujulik noor, kes lisaks
iseenda tegemistele leiab aega huvi tunda ja
panustada kogukonna üldisesse heaolusse ja
teiste noorte kaasamisse.

Rõuge valla täheke 2019 – Endla Sarik
Haanja kooli Ruusmäe maja 1. klassi õpilane
Endla on aktiivne kohalik noor, kelle käitumine on eeskujuks kõigile omavanustele
noortele. Ta võtab osa pea igast noortekeskuses
toimuvast tegevusest, olgu see siis huviring,
laager või väljasõit. Selle kõrval leiab ta aega
ka muusikakoolis käimiseks. Endla on suur
lauamängude huviline ning õpetab neid
rõõmuga ka kõigile teistele.

Rõuge valla tähttegu 2019 – Rõuge
Koostöökeskuse loomine
2019. aasta sügisest alustas tööd Rõuge
Koostöökeskus, mis koondab Rõuge valla
haridusasutuste tugispetsialiste, et tõsta
tugiteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust
valla lastele ja noortele. Keskuse töö on
käivitunud heal tasemel ja kõrge kvaliteediga
ning koolid on saanud sellest tuntavat
kasu. Tugispetsialistid on väga lühikese
ajaga koolikollektiividesse sulandunud ja
saavutanud õpilaste ning koolipere usalduse.
Koostöökeskuse töötajad on väga oodatud ja
nende teadmised-oskused kõrgelt hinnatud.

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni tööst
Sellest on nüüd möödas peaaegu
kaks ja pool aastat, kui minust sai
Rõuge vallavolikogu sotsiaal- ja
tervisekomisjoni
esimees.
Eks
esialgul oli nii mõnigi üllatunud
ja mõtles kindlasti, et mis üks
pedagoog
sotsiaalsest
kaitsest
ikka teab, kuid tegelikkuses olen
pidanud lahendama üksjagu nii
kooli- kui ka eraelus tekkinud
erinevaid sotsiaalseid küsimusi.
Lisaks
on
juhtimiskoolituselt
meelde jäänud tarkus, mis õpetas,
et nõrkused tulevad kuidagi pöörata
tugevusteks. Minul oli seda väga
lihtne teha, lihtsalt oli vaja leida
enda ümber pädevaid ja erinevate
kompetentsidega inimesi.
Nii saigi moodustatud komisjon,
kuhu kuuluvad Varstu, Haanja ja
Mõniste sotsiaalöö spetsialistid
Signe Arumäe, Egle Veinberg
ja Maie Kalnapenkis, Misso ja
Ruusmäe perearst Evi Luts, Võrumaa
Rajaleidja keskuse eripedagoog
Merike Mägise, Võru Kreutzwaldi
Kooli sotsiaalpedagoog ja endine
Rõuge valla lastekaitsespetsialist
Angela
Viks,
Lõuna-Eesti
Haigla õendusjuht Jana Trolla,
Võrumaa Arenduskeskuse heaolu
arendusnõunik Kadri Kangro,
Mõniste hooldekodu Pihlakobar
juhataja Ulvi Trahv, Meisli OÜ

juhatuse liige Katrin Pilt ning
endine Nursi noortetoa töötaja Sälly
Jaaska, kes on ühtlasi ka komisjoni
aseesimees.
Viie erineva piirkonna väga laia
teadmistepagasiga naiskonnaga on
kokku peetud 14 koosolekut. Kõige
tempokam oli kahtlemata 2018. aasta,
sest kiiresti nõudsid ühtlustamist
igasugused sotsiaalsete toetuste
korrad. Esimestel koosolekutel aitas
eelnõusid koostada vallavalitsuse
liige Mariliis Raidma, kuid juba
märtsist võttis selle kohustuse üle
sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts.
Lisaks eelnõudele on komisjonis
arutlusel olnud paljud muud
teemad. Oma tööst on käinud
rääkimas lastekaitse spetsialist,
sest tegemist on nelja ühinenud
valla jaoks täiesti uue ametikohaga.
Lastekaitsespetsialistil oli üks selge
sõnum- tema ülesandeks ei ole
hirmu külvamine, vaid lapsele ja
perele toe pakkumine ning vajaliku
koostöövõrgustiku moodustamine,
et neid aidata.
Väga tõsiselt ja mitmel korral
on kestnud arutelud perearstide
teemal. 2018. aasta novembris andis
vallavanem Mailis Koger ülevaate
perearstide hetkeolukorrast, kus
tõdes, et piirkonna perearstide
keskmine vanus on kõrge ning

mõne aasta pärast seisame kriisi
ees.
Arutatud
on
erinevaid
motivatsioonipakette ning ühiselt
leiti, et toetav suhtumine, pidev
dialoogis olemine ning ruumide
andmine on teenuse jätkumise
juures ääretult oluline.
Mitmel
korral
on
arutatud
komisjonis Misso sotsiaalkeskuse
ning hooldekodudega seonduvaid
teemasid
ja
probleeme.
Rõuge hooldekodu on hädas
ruumipuudusega. Koridorid on
kitsad ning köök asub sokli korrusel,
kust peab toidu treppidest üles
tarima. Füüsiliselt on see raske
ning lifti olemasolu tooks kindlasti
leevendust,
kuid
tegelikkuses
lahendaks olukorra ainult uue hoone
ehitus.
Mõniste hooldekodu Pihlakobar
vajab samuti lifti, mis tagaks
hoolealustele võimaluse teiselt
korruselt õue pääsemiseks. See
unistus peaks varsti ka täituma, sest
liitumislepingus on selleks vahendid
ette nähtud.
Keeruline on Misso sotsiaalkeskuse
olukord. Maja on kriitilises seisus,
amortiseerunud ning vajab kiiremas
korras uusi ruume. Ühe variandina
näeb komisjon ja vallavalitus
sotsiaalkesksuse kolimist kooli
ruumidesse, kuid eelnevalt vajab

Rõuge Vallavolikogu 25. veebruari 2020
istungil vastu võetud õigusaktid

Volikogu:
1. Andis nõusoleku sõlmida
Võru linnaga ja Võru vallaga
ühise
tegutsemise
kokkulepe
Võru esmatasandi tervisekeskuse
rajamiseks. Tervisekeskuse põhiprojekti valmimine on kavandatud
august/september
2020
ning
ehitamine aastatesse 2020–2021.
Kokkuleppe sisuks on keskuse
haldamiseks osaühingu loomine ja
rahaline panustamine.
2. Võttis vastu Rõuge valla 2020.
aasta eelarve kogumahus 13 495 689
eurot.
3.
Andis
nõusoleku
seada
Rõuge
valla
kasuks
isiklik
kasutusõigus kanalisatsioonitorustiku
talumiseks
Majandusja

Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisel
ja
Maanteeameti
valduses olevale Kuutsi külas
asuvale 25197 Kuutsi-Peebu tee
kinnisasjale (registriosa nr 7761450,
katastritunnus
49301:003:1140)
kilomeetritel 0.02–0.05.
4. Otsustas lõpetada Rõuge
alevikus Rahu tn 3 kinnistule
(kinnistusregistri
registriosa
nr 3025541) Hanno Tammiste
kasuks seatud hoonestusõiguse
(kinnistusregistri registriosa nr
303950) enne tähtaega.
5. Kinnitas Rõuge valla 2020.
aasta teehoiukava. Kava alusel
on peamiseks teehoiutööks teede
seisukorra säilitamine, parendamine
ning seejärel rekonstrueerimine.

Rõuge Vallavalitsusele laekub 2020.
aastal riigieelarvest kohalike teede
hoiu toetust 424 276 eurot. 2020.
aastal jaguneb teehoiuks kavandatud
raha järgmiselt: 2/3 laekuvast rahast
planeeritakse teede hoolduseks ja
remondiks ning 1/3 laekuvast rahast
lumetõrjeks. Kõige suurema mahu
moodustab kruusateede remont.
Teehoiukavas
kirjeldatud
töid
teostatakse vastavalt Rõuge valla
2020. aasta eelarvele.
6. Kalmar Luisk valiti revisjonikomisjoni liikmeks.
Järgmine volikogu istung toimub 24.
märtsil.

see kalkulatsiooni ja rahvaga läbi
arutamist.
Kõige arutelurikkamad on olnud
need teemad, mis vaatavad
kaugemale
ning
puudutavad
arendustegevust. Laiemat vaadet
on komisjoni töösse toonud Kadri
Kangro ning Jana Trolla. Ühiselt
on läbi arutatud Võru maakonna
heaoluprofiil, väga pikalt, põhjalikult
ja mitmel korral on arutluse all
olnud sotsiaaltranspordi projektis
osalemine, samuti ka vaimse
tervise häiretega eakatele suunatud
hoolekande teenuste arendamine
ning viimases komisjonis Võrru
rajatava esmatasandi tervisekeskuse
ühise tegutsemise kokkuleppe
arutelu.
Avatud mõtlemist komisjoni töösse
on toonud ka 2019. aasta septembri
keskel sotsiaalosakonna juhatajana
tööd alustanud Triinu Õispuu. Tema
algatusel toimus diskussioon eakuse
üle, kus on need piirid, mis mõõdavad
eakust, kuidas aktiviseerida inimesi
kodust välja tulema ja toimetama.
Erinevates piirkondades toimetavad
küll memmeklubid, kuid vanematele
meestele on hetkel vähe võimalusi
kooskäimiseks.
Teema
tuleb
kindlasti sotsiaalkomisjoni veel
mitmetel kordadel.
Komisjon on oma ettepanekud

teinud, läbi arutanud ja arvamuse
kujundanud
sotsiaalse
kaitse
kohta Rõuge valla arengukavas,
eelarvestrateegias ning eelarves. Ja
seda kõike konstruktiivses arutelus
ühist asja ajades. Kesksel kohal on
ikkagi inimene, meie oma valla
inimene ja tema heaolu.
Ere Käis
Rõuge vallavolikogu sotsiaal- ja
tervisekomisjoni esimees

Foto: erakogu

Raamatupidajate vastuvõtt
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes

Valla raamatupidajad on Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks kohal reedel,
6. märtsil kell 8–14.
Rohkem infot finantsosakonna telefonil 785 9352
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Saa oma tegemistele
hoogu juurde valla
mittetulundustegevuse
toetuse abiga!
Rõuge Vallavalitsus kutsub Rõuge vallas tegutsevaid mittetulundusühinguid,
sihtasutusi, seltsinguid ja füüsilisi isikud osalema mittetulundustegevuste
toetuse kevadises taotlusvoorus. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. aprill
2020. Esitada saab stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste
ja seltsingute toetuse taotlusi. Kaasfinantseerimise toetust võib taotleda
jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt.
Taotlused tuleb saata vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil aadressile
vald@rauge.ee. Toetuse andmise korra ja taotluste vormid leiate valla
kodulehelt.
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Ettevõtja, tule Rõuge ja Antsla valla
koostööprojekti!
Kutsume kõiki Rõuge valla ettevõtjaid
osalema koostööprojektis „Rõuge ja
Antsla valla ettevõtlusalase koostöö
arendamine“. Projektiga soovime
luua tugeva koostöövõrgustiku, mis
ühendaks ettevõtjaid nii meie oma
vallas kui Antsla valla ettevõtjatega.
Kahe aasta jooksul saate osa Rõuge ja
Antsla vallas toimuvatest erinevatest
ühisüritustest. Koolitused, ettevõtete külastused ja infopäevad
annavad võimaluse oma ettevõtte
tutvustamiseks, uute teadmiste
omandamiseks või värskendamiseks

ning koostööpartnerite leidmiseks.
Projekti kogumaksumus on 19 210
eurot, sellest 11 526 eurot rahastati
Võrumaa Partnerluskogu LEADER
ettevõtlusemeetmest.
Täpsemat infot toimuvate ürituste
kohta kajastatakse jooksvalt Rõuge
valla kodulehel, meililistides ja
Facebooki lehel. Ole kuuldel ja jälgi
infot. Ootame osalema!
Anneli Piigli, ettevõtlus -ja
projektispetsialist
(516 9476, ettevotlus@rauge.ee)

Misso Sotsiaalkeskus pakub abivajajatele kodust elamisaset
nii aastaringselt kui lühiajaliselt
Misso alevikus asuv sotsiaalkeskus
on eakatele ja puudega inimestele
ning teistele abivajajatele mõeldud
lihtne kodune paik. Tegu pole
tavamõistes hooldekoduga, siin
pakutakse
eluasemeteenust,
koduteenust ja muid toimetulekut
soodustavaid teenuseid. Keskuses
on kokku 14 kohta, millest osa on
praegu täitmata.

Pakume eakatele võimalust elada
keskuses
koduteenusena
nii
aastaringselt kui hooajati, näiteks siis,
kui lähedased abistajad pikemaks
ajaks eemale peavad minema või
kodus üksi hakkama saamine on
raskendatud
näiteks
haigusest
taastumise ajal. Koduteenus sisaldab
elamist kahekohalises toas, mis
on soe ja koristatud. Keskuses on

pesemisvõimalus, ka riiete pesemise
eest on hoolitsetud.
Vaid 2,20 euro eest pakume
kolmel korral päevas sooja sööki,
koduteenuse kogutasu on ligikaudu
386 eurot kuus – täpne summa
sõltub iga kuu söögipäevade
arvust. Klientidelt eeldame oma
igapäevatoimingutega ise hakkama
saamist. Päevasel ajal saavad meie

elanikud vabalt õues värsket õhku
hingamas ja jalutamas käia. Misso
rahvamaja ja raamatukogu koos
kõigi oma võimalustega on ka
meelelahutusest ja suhtlemisest
osa saamiseks parajas kauguses.
Mis peamine: koduteenusel elavate
eakate lähedased saavad südamerahu
ja kindlustunde, et nende armsad
pole üksi, vaid kellegagi koos ja

kellegi silma all.
Kui
soovite
rohkem
infot
koduteenuse
võimaluste
kohta, võtke ühendust Misso
piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti
Marika Heinveega (5340 3744,
missosotsiaal@rauge.ee).

Varstus toimus haridusasutuste hoolekogude ühiskoolitus

Foto: erakogu
Veebruari esimese reede pärastlõunal kohtusid Varstu koolis meie
valla koolide ja lasteaedade juhid,
hoolekogude juhid ja liikmed ning
vallavalitsuse esindajad, et osa
saada koolitusest „Hoolekogu töö
koolis ja lasteasutuses. Hoolekogude
õiguslikud alused ja koosolekute
läbiviimine“. Hilisõhtuni kestnud,
küsimusteja
aruteluderohke
koolituse viis läbi valdkonna
eksperdina tuntud ja hinnatud
Jüri Ginter, kes kaardistas targalt
ja sujuvalt nii osalejate ootused ja
senise kogemuslikkuse, tagas hea
kuulajana avatud ja mõtete jagamist
soodustava õhkkonna kui pakkus ka

põhjalikku õigusruumi käsitlust.
Kohalolnud 36 kuulaja-küsija huvi
fookuses olid kõige enam rolliselguse
teemad, hoolekogude ülesannete,
õiguste ja nende realiseerimise
võimalused,
soovitused
ning
näited headest kogemustest. Mis
on hoolekogu ülesanne? Kas ja
mida lapsevanemad teavad, millega
hoolekogu peaks tegelema, millised
tingimused on direktor hoolekogule
võimaldanud ja millega hoolekogu
on seni tegelenud? Mis peaks olema
hoolekogu eesmärk? Heast koolist
on igal inimesel oma ettekujutus,
hoolekogu olemuse osas ei ole
selget ettekujutust aga sageli isegi
hoolekogu liikmetel, nagu selgus ka
meie koolitusel.
Halb hoolekogu
Valesti tegutsev hoolekogu teeb
koolile rohkem kahju kui varjusurmas hoolekogu. Hoolekokku ei
tohiks valida inimesi, kes soovivad
hakata direktori ja õpetajate järel
nuhkima, teostada oma võimuiha,
rahuldada uudishimu või peletada
igavust. Koolitaja kummutas levinud
väärarusaama: hoolekogu ei ole
lapsevanemate esindusorgan ega ka
kooli kõrgeim juhtimisorgan. Samas
ei peaks hoolekogu olema ka üksnes
direktori abiline.
Hoolekogul ei ole:
• rahastaja ja varustaja rolle, kes
aitab leida täiendavaid võimalusi

kooli materiaalse olukorra parandamiseks. Sel põhjusel jääb enamik
lapsevanemaid sageli hoolekogu
tegevusest kõrvale, kuna neil
pole soovitavaid võimalusi või
sidemeid. See roll sobiks kooli
toetavale organisatsioonile, mis on
hoolekogus esindatud;
• kohtu või uurija rolle, kes küsitleb lapsevanemaid, õpilasi ja
õpetajaid ning langetab nende
käitumise suhtes otsuseid. Sellisel
viisil võtavad hoolekogu liikmed
endile pedagoogika ja õigusteaduse
asjatundja rolli, milleks neil
puuduvad teadmised. Kuna kaebuste
läbivaatamine on hoolekogudele
seadusega
pandud
ülesanne,
peaks hoolekogu kaasama vastava
valdkonna eksperte;
• n-ö nuhi rolli, kes pidevalt direktori jt kooli töötajate tegevust jälgib.
Hoolekogu põhiülesandeks on
hoopis direktori/juhi võimestamine
ja toetamine;
• õpetaja rolli, sest ainult vähestel
juhtudel on hoolekogu kõik liikmed
kompetentsed õpetama õpilasi,
lapsevanemaid või õpetajaid, kuidas
nad peaksid käituma ja töötama.
Lisaks eeltoodud arusaamistele
esineb vääraid juhtumeid: direktori
umbusaldamine;
hoolekogu
ühisarvamuse
kujundamine,
mis ei ühti õpetajaskonna arvamusega; kaadri otsimine ja valik

(personalivalikuga peaksid tegelema
ikkagi spetsialistid, hoolekogu
võib osaleda vestlustel ja esitada
oma
arvamuse);
hoolekogu
liikmete avalik või salajane tegevus
kooli vastu (kooli juhtkonna
ja töötajate jaoks varjatud või
kinnised sotsiaalvõrgustike grupid
jne); hoolekogu panus piirdub
mitmesuguste ettepanekute tegemisega (ettepanekuid saavad aga
lapsevanemad, õpilased, koolipidaja
esindaja ja õpetajad teha ka siis,
kui nad ei ole hoolekogu liikmed);
tundide külastamine ilma eelnevat
nõusolekut taotlemata (see peaks
toimuma õpetajate toetamiseks,
mitte nende nõrkade kohtade
väljatoomiseks) jne.
Hoolekogude hea kogemus
Õnneks on Rõuge vallas hoolekogude
tegevuses ka palju eeskuju andvaid
kogemusi:
• arengukava koostamisel osalemine ja selle täitmise jälgimine;
• otsuste kooskõlastamine hoolekogus esindatud huvigruppidega;
• olukordadese selgust toovate
järelepärimiste kogemus;
• kooli ja lasteaia huvide ning
maine kaitsmine.
Hea hoolekogu tegutseb juhi/
direktori ajutrustina, milles osalemisele aitavad kaasa hoolekogu
liikmete erinevad kogemused.
Hoolekogul
on
oluline
roll

seostajana (lapsevanem, õpetaja,
õpilasomavalitsus),
vahendajana
õpilase (ja lapsevanema) ning
õpetaja vahel, kooli esindajana,
heade kogemuste tutvustajana
meedias jne. Kokkuvõtvalt: õpilaste
huve ühendab õpilasomavalitsus,
õpetaja
huve
õppenõukogu,
koolipidaja huve volikogu ja valitsus
ning lapsevanemate huve mitmes
koolis moodustatud lapsevanemate
kogu.
Hoolekogu võiks ja peaks olema
sild kooli ja kogukonna ning
erinevate
huvirühmade
vahel.
Kuna hoolekogus on esindatud
erinevate huvirühmade esindajad,
suudab hoolekogu anda nõu ja
teha ettepanekuid, mille kasutamise otsustab ikkagi nõu saaja
(direktor, õpetaja, lapsevanem,
õpilasomavalitsus, vallavalitus jt).
Hea hoolekogu liikmed tajuvad
väljakutset ja võimalusi oma mõtteid
laste huvides realiseerida ning
soovivad omada paremat ülevaadet
toimuvast, sh teistes hoolekogudes.
Nad tahavad toredate inimestega
koos
arutada
ja
vähendada
negatiivset stressi. Igal juhul täitis
see koolitus vähemalt võõrustajate
ootusi.
Aive Adler
Varstu Kooli direktor

Lastekaitsespetsialisti tööelu

Foto: Viivika Nagel

Rõuge vallas töötab kaks lastekaitsespetsialisti, kes teevad iga päev
tööd selle nimel, et laste ja noorte
heaolu ning huvid oleks kaitstud.
Lastekaitse tähendab tööd peredega
ning selle kandvad alustalad on
koostöö ja usalduse saavutamine.
Ammune arusaam ühiskonnas on,
et lastekaitsetöötaja on eelkõige laste
peredest eraldaja või perekondade
kiusaja. Muidugi on elus ka
seesuguseid juhtumeid, kus tuleb
olude sunnil tõepoolest äärmuslikke
otsuseid teha. See äärmus on näiteks
laste perest eraldamine, mis võib
juhtuda vaid siis, kui laste viibimine
kodus või koju jätmine kahjustab
nende heaolu ning laps on ohus.
Kuidas lastekaitsespetsialist ise
enda rolli näeb? Eelkõige on
lastekaitsespetsialist lapsevanema
koostööpartner. Ei ole võimalik
kaitsta last ja hoolitseda tema

õiguste tagamise ning heaolu eest,
tegemata koostööd lapsevanemaga.
Lastekaitsespetsialist lähtub teadmisest, et lapse loomulik kasvukeskkond on pere. Lapsel peab
peres olema hea ja turvaline
kasvada. Tuleb tõdeda, et leidub
ka selliseid kodusid, kus olukord ei
ole erinevatel põhjustel nii hea ning
lastekaitsespetsialistil tuleb sekkuda
kas suuremal või vähemal määral.
Lastekaitsespetsialist
ei
võta
omaks perede ega laste kiusaja
rolli. Lastekaitsespetsialisti üheks
n-ö töömeetodiks on kodude
külastamine ja kellele ikka meeldiks,
kui võõras inimene pereellu sekkub.
Külastatavad võivad olla üllatunud,
et kas tõesti ollakse nii hullus
seisus, et lastekaitse peab tulema
nende koju kontrolli tegema. Nii ei
ole. Meie huvi on, et lapse õigused
oleks tagatud ja soovime, et lapsed

tunneksid ennast hästi. Seesuguses
vajaduspõhises
kodukülastuse
olukorras on omaette oskus perele
läheneda ning saavutada usaldus.
Kindlasti pole meie eesmärk öelda,
kuidas peab olema, vaid leida võti
koostööks, mis pakub peret saatvale
murekohale parima võimaliku
lahenduse. Võib julgelt öelda, et meie
töö eesmärk on tuua vanemates esile
vastutuse ja kohusetunde pool. On
ju lapsevanem see, kes otsustab ning
langetab pere osas kõige olulisemad
otsused.
On täiesti arusaadav, et lastega ongi
mõnikord probleemid, perel võibki
olla keerulisi hetki – see on elu
loomulik osa. Keerulised olukorrad
on võimalik ära lahendada.
Millal lähevad asjad lastekaitsespetsialisti jaoks keeruliseks? Siis,
kui perega ei ole võimalik koostööd
teha; kui valetatakse ja vassitakse;

kui räägitakse üht, aga tegelikult
tehakse hoopis vastupidi.
On inimlikult arusaadav, et kõik
tundmatu hirmutab. Pakume teile,
head Rõuge valla inimesed, võimalust
kohtuda
lastekaitsespetsialistiga,
et vaadata talle otsa nagu inimene
inimesele, ja küsida lastekaitsetööd
puudutavaid küsimusi.
Hea lapsevanem või lihtsalt huviline! Sul on võimalus kohtuda lastekaitsespetsialistiga
neljapäeval,
26. märtsil kell 18.00 Rõuge
noortekeskuses. Ootan sind!
Ave Vill
Lastekaitsespetsialist
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Noortekeskuste mõju hindamine muutuste märkamise kaudu
Rõuge valla noorsootööasutused
osalevad 2020. aastal noortekeskuste
mõju hndamise projektis.
Noortekeskuste mõju hindamise
projektis kogutakse ja analüüsitakse
kohaliku omavalitsuse noortekeskustes noorte endi räägitavaid
lugusid sellest, kuidas on noortekeskuse tegevustes osalemine nende
elu mõjutanud.
Seesuguse mõju hindamise mudeli
juured on Suurbritannias Plymouthi
Ülikoolis. Mudeli tutvustuseks
toimus 22. novembril 2019 arengupäev Tartus, kus seda on kasutatud
kolmel aastal (2016, 2017, 2018).
Arengupäeval oli esindatud 19
kohalikku omavalitsust. Projektis
osalevad Eesti Noorsootöötajate
Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus ja Eesti Noorsootöö
Keskus. Projekti käigus saavad

kaheksa kohalikku omavalitsust (sh
Rõuge) viia läbi noortekeskuse mõju
hindamine Tartus testitud meetodil,
kusjuures projekti jooksul on nende
kohalikele omavalitsustele toeks
mentor ja kaetakse osa kuludest.
Tegevussammud:
Eeltöö. Toimub noortekeskuse
noorsootöötajate
ettevalmistav
koolitus ja arutelu, pannakse
paika ajakava, alustatakse projekti
kommunikeerimisega
väljapoole
noortekeskuse
noorsootöötajate
ringi.
I etapp: muutuste lugude kogumine
noortelt
See tähendab, et noorelt küsitakse:
„Sa oled mõnda aega siin meie juures
käinud – mis sa arvad, mis on olnud
kõige tähtsam muutus, mis sinuga
tänu siin käimisele on toimunud?“
ning pannakse vastus võimalikult

Teada-tuntud tõde, et ainuke töö, mis
toidab, on söömine. Ka meie valla
noortekeskustes toimetavad noored
kokanduse huviringides eriti agaralt,
sest lõpptulemusena täidab see ühe
baasvajadustest – kõht saab täis.
Aga tegelikult õpitakse sealjuures ka
palju muud. Näiteks lauakombeid
ning kokkamise, toidu serveerimise
ja esitlemise põhitõdesid. Rääkimata
toitainete kasutamisest mitmel
erineval moel.
Et
kokandusringile
põnevust
juurde kruttida, toimub märtsi- ja
aprillikuus igal nädal Rõuge valla
ühes noortekeskuses sündmus
„Õhtusöök noortekas“. Mida see
endast kujutab? Ürituse formaadi
juures
saime
inspiratsiooni

menukatest
kokandussaadetest,
kus võisteldakse omavahel toidu
valmistamises.
Noored
koos
kokandusringi juhendaja ja noorsootöötajaga valmistavad õhtusöögi külalistele, kelleks on ülejäänud
noortekeskuste noored. Kokku tuleb
iga kord valmistada õhtusöök umbes
25 inimesele. Külaliste ülesandeks
on nautida õhtut ning hinnata
interjööri, teenindust ja loomulikult
ka toitu. Nii selgub aprilli lõpuks,
kus piirkonnas tegutsevad selle aasta
parimad noorkokad.

pikalt ja põhjalikult kirja. Eeldatav
vastaja on 14–15-aastane ja keskuse
avatud ruumi tulnud vähemalt 3
kuud tagasi. Iga noorsootöötaja
kogub 8–10 lugu ja lisab neile oma
kommentaari. Kokku saadakse
noortekeskusest
või
noortekeskuste grupist 40–50 lugu, mis
vormistatakse ühtses stiilis ja
hoitakse alles tulevaseks analüüsiks.
II etapp. Tähtsa muutuse lugude
valimine noortekeskus(t)e noorsootöötajate poolt
Kogutud 40–50 loost valitakse
välja 10–15, millele lisatakse
noortekeskus(t)e noorsootöötajate
ühine kommentaar. Lugude grupeerimiseks soovitatakse projekti
raames kahte vaatenurka: esiteks
temaatilist jagunemist eluks vajalike
oskuste arendamise ja teiseks
üldhariduskooli õppekava läbivate

teemade järgi.
III etapp. Kõige tähtsama muutuse
lugude valimine peegeldusrühma
poolt
Peegeldusrühma kutsutakse inimesed, kes ei ole ise noortekeskuses noorsootöö tegijad, kuid on
seotud noorte eluga ning noortele
suunatud tegevuste arendamise
ja rahastamisega (kohaliku omavalitsuse
volikogu,
koolide,
lastekaitsevaldkonna,
politsei,
huvikoolide
jne
esindajad).
Noorsootöötajate poolt välja valitud
10–15 loost valitakse üks-kaks
lugu, mis näitavad peegeldusrühma
hinnangul kõige paremini, mida
noortekeskuse noorsootöös esile
tõsta ja milline mõju peaks noortekeskusel noore elus olema.
IV etapp. Metahindamine ja järeldused

Noortekeskuses toimub arutelu
selle üle, kas lugusid oli kerge
koguda ja miks, mis võiks olla
lugude kogumises ja järgmistes
etappides edaspidi teisiti ning
mida tähendas selle protsessi
läbimine iga noorsootöötaja jaoks
isiklikult.
Otsustatakse,
mida
peaks noortekeskuse töös jätkama,
millest loobuma ja mida uut
tegema, toetudes kogutud lugudele
ja
peegeldusrühmalt
saadud
tagasisidele.
Järeltöö
Säilitatakse protsessi kirjelduse
ja noorte lood. Järelduste juurde
pöördutakse tagasi uue aasta või
hooaja tegevusplaani tegemisel.
Piret Talur
Tartu linna noorsooteenistuse
juhataja

Õhtusöök noortekeskustes

Kädi Helstein,
Nursi noortekeskuse
noorsootöötaja.

Fotod: Kerli Pärnapuu

Rõuge valla talispordipäev „Puulpümme puulpäiv“

Foto: Jaana Muna

Rõuge
valla
külaelukomisjoni
koosolekul
sündinud
põneva
pealkirjaga talispordipäev „Puulpümme puulpäiv“ toimus 15.
veebruaril Haanja suusakeskuses.
Osalema oli tulnud ligikaudu 90
inimest ning protokollidest sai välja
lugeda, et esindatud oli 23 Rõuge
valla küla. Toimusid individuaalsed
võistlused
ning
võistkonnad
tegelesid sõnajalaõie otsimisega.
Õhtuhämaruses võeti ette tõrvikumatk Suurele Munamäele, kus
toimus auhindade üleandmine.
Seejärel olid kõik huvilised oodatud
Haanja rahvamajja Talve Etno
kontserdile ning hiljem Mareia

pubisse tantsuõhule, kus muusikat
mängis ansambel Piiri Peal.
Plaksi ja Plaani küla olid esindatud
lausa mitme võistkonnaga ning
võidukarika viiski koju Plaksi küla
võistkond. Kiidame teid! Aitäh
kõikidele osalejatele!
Suur-suur tänu kõigile talispordipäeva toetajatele:
Rõuge vald
Embach Ehitus OÜ
Suure Munamäe vaatetorn
Vaskna turismitalu
Mareia Pubi
Mooska talu
Pullijärve Puhkeküla
Uue-Saaluse Veinitalu

AS Ramo
Haanja rahvamaja
Ruusmäe rahvamaja
Rogosi Mõis
MTÜ Ruusmäe noorteklubi
Urmas Kalda OÜ
Fotograaf Martin Mark
Joosep Kurm
OÜ Kuusap
FIE Kuuno Kann Kütused
Haanja Suusaklubi
SA Haanjamaa Sport
Haanja kool
Korraldajate nimel
Sirje Pärnapuu

Tööalane rehabilitatsioon – tervemana elatud aastate pikendaja

Töötukassat teatakse enamasti
kui erinevate toetuste maksjat ja
tööpakkumiste vahendajat, samas on
töötukassast abi ka nendel inimestel,
kes töötavad, õpivad või vajavad

tuge oma töökohal jätkamiseks.
Nii on näiteks vähenenud töövõimega
õppivate või töötavate inimeste ning
nende tööandjate abistamiseks
loodud rehabilitatsiooni teenus,
mille eesmärk on toetada tööealise
inimese tööl või õppetööl püsimist.
Tööalane rehabilitatsioon keskendub
töötamisega seotud piirangute
kõrvaldamisele. Näiteks õpetab
füsioterapeut, kuidas ennetada
tööd
tehes
terviseprobleeme,
kuidas tegutseda nii, et ei teeks
endale rohkem liiga või kuidas
vältida lisapingeid, mis soodustavad
vigastuste süvenemist.
Igapäevastest valudest tingituna
võib inimesel tekkida lisaprobleeme
(meeleolu langus, ärevus, depressioon,

Märtsikuised mälumänguõhtud
Haanja rahvamajas
Mälumänguõhtud Haanja rahvamajas toimuvad
10. märtsil
ja 31. märtsil
algusega kell 18.30.

enesehinnangu madaldumine, kiire
ärrituvus vms), mille puhul saab abiks
olla psühholoog. Rehabilitatsiooni
meeskonda
kuuluvad
näiteks
sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja,
kes tõstab abivajaja enesehinnangut,
enesekindlust
ja
eneseusku.
Meeskonda võivad kuuluda aga
ka õde ja/või arst, kes annavad
väärtuslikku nõu näiteks toitumise
või tervise teemadel. Teenust võib
töötukassasse küsima tulla inimene,
kes vajab abi töötamisega seotud
raskuste ületamisel nii igapäevaelu,
töötamise, õppimise kui ka vaba aja
valdkonnas. Tegevused toimuvad
vastavalt vajadusele individuaalselt
või grupis.
Oluline on silmas pidada, et

rehabilitatsiooniteenuse käigus ei
osutata taastusravi protseduure.
Taastusravi jt tervishoiuteenuste
saamiseks tuleb pöörduda oma
perearsti poole.
Vajadusel nõustab rehabilitatsioonimeeskond ka tööandjat, kuidas
vähenenud töövõimega inimese
tööd
sobivamalt
korraldada,
töökeskkonda kohandada ja missuguseid abivahendeid kasutada.
Tegevusterapeudid jt spetsialistid,
kes vajadusel töökohale tulevad,
oskavad olla nii töötajale kui ka
tööandjale väärtuslikud abilised ja
toetajad.
Rehabilitatsiooniteenusel osalemise
eest makstakse teenusel osalemise
järgmisel kuul sõidutoetust 10 senti/

km iga teenusel osaletud päeva eest,
kuid mitte rohkem kui 26 eurot
päevas.
Huvi korral tuleks võtta ühendust
oma kodukoha töötukassa esindusega, et broneerida aeg. Koos
juhtumikorraldajaga
hinnatakse
juba, mida ja kuidas ette võtta,
et aidata inimesel oma tööeluga
paremini toime tulla.
Rohkem infot töötukassa kodulehelt
tootukassa.ee. Kontakt: 786 8750,
voru@tootukassa.ee. Asume Võru
linnas aadressil Jüri 19a.
Piret Kahre
Töötukassa Võrumaa osakonna
juhtumikorraldaja
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Rõuge vallavalitsuse ametnike kontaktid
Ametinimetus
Vallavanem
Vallakantselei
Vallasekretär
Vallasekretäri abi
Õigusspetsialist
Personali- ja andmekaitsespetsialist
Kantselei spetsialist
Arhivaar
Finantsosakond
Finantsosakonna juhataja
Pearaamatupidaja
Raamatupidaja (haridus)
Raamatupidaja (kultuur, sotsiaal)
Raamatupidaja (üldine, elamu- ja kommunaalmajandus)
Arendusosakond
Arendusosakonna juhataja
Ettevõtlus- ja projektispetsialist
Projektispetsialist
Kommunikatsioonispetsialist
IT-spetsialist
Majandusosakond
Majandusosakonna juhataja
Hankespetsialist
Maaspetsialist
Planeeringu- ja ehitusspetsialist
Ehitusspetsialist
Keskkonnaspetsialist
Teedespetsialist
Rõuge piirkonna haldusspetsialist
Haanja ja Misso piirkonna haldusspetsialist
Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist
Sotsiaalosakond
Sotsiaalosakonna juhataja
Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist
Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist
Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist
Rõuge piirkonna sotsiaaltöö spetsialist
Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist
Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsespetsialist
Haanja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
Misso piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
Mõniste piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
Mõniste piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
Rõuge piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
Varstu piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
Haridus- ja kultuuriosakond
Haridusosakonna juhataja
Haridusspetsialist
Kultuuri- ja spordispetsialist
Haanja Teenuskeskus
Haldusspetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist
Majandustöötaja-rajameister
Remondi- ja haljastustöötaja
Sotsiaalhooldustöötaja
Misso Teenuskeskus
Haldusspetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist
Sotsiaalhooldustöötaja
Mõniste Teenuskeskus
Haldusspetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist
Sotsiaalhooldustöötaja
Sotsiaalhooldustöötaja
Varstu Teenuskeskus
Haldusspetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist
Sotsiaalhooldustöötaja

Nimi
Mailis Koger

Telefon
785 9369, 5305 5555

E-post
mailis@rauge.ee

Eve Mändmaa
Siiri Mõttus
Maire Kulla
Annika Paavel
Ailen Paas
Karin Meister

785 9233
785 9312
5565 0450
5565 0450
785 9312
5813 3771

vallasekretar@rauge.ee
vallasekretariabi@rauge.ee
oigus@rauge.ee
personal@rauge.ee
kantseleispetsialist@rauge.ee
arhiiv@rauge.ee

Katrin Urbanik
Kaja Juhanson
Maiu Toom
Liia Eskla
Tiia Kukk

785 9352
785 9352
785 9352
787 8898
785 6142

fin@rauge.ee
pearaamat@rauge.ee
haridusraamat@rauge.ee
kultuurraamat@rauge.ee
haldusraamat@rauge.ee

Aira Udras
Anneli Piigli
RuutaRuttas-Küttim
Viivika Nagel
Lauri Siska

5388 4943
516 9476
520 6945
5346 5809
5309 4117

arendusjuhataja@rauge.ee
ettevotlus@rauge.ee
projekt@rauge.ee
kommunikatsioon@rauge.ee
it@rauge.ee

Jane Liiv
Margus Teder
Heidi Normann
Krislyn Prants
Tõnu Kukk
Reet Rannik
Martin Umbleja
Olev Mõttus
Jüri Kukk
Martin Hütsi

5328 4004
518 6381
5330 0711
525 3907
785 9322
785 9322, 5346 7448
5333 1369
785 9322, 505 3143
782 9111, 5301 7901
786 4723, 529 5247

majandus@rauge.ee
hankespetsialist@rauge.ee
maaspetsialist@rauge.ee
planeering@rauge.ee
ehitus@rauge.ee
keskkond@rauge.ee
teed@rauge.ee
raugehaldus@rauge.ee
haanjahaldus@rauge.ee
monistehaldus@rauge.ee

Triinu Õispuu
Maie Kalnapenkis
Marika Heinvee
Kairit Kasuk
Maire Grosmann
Signe Arumäe
Ave Vill
Laura-Elisa Kägra
Marge Valb
Ulla-Marleen Sommer
Maili Parts
Ilze Koemets
Kristel Kõlli
Kati Truup

785 9138, 5377 5659
787 8834, 523 7065
785 6144, 5340 3744
789 1237, 5307 3260
785 9138, 5330 0153
782 1355, 5334 1640
785 9138, 5915 1456
785 9138, 526 1829
5347 3150
5307 2744
506 0140
506 0140
5804 8396
5303 0145

sotsiaaljuhataja@rauge.ee
haanjasotsiaal@rauge.ee
missosotsiaal@rauge.ee
monistesotsiaal@rauge.ee
raugesotsiaal@rauge.ee
varstusotsiaal@rauge.ee
ave@rauge.ee
laura@rauge.ee
marge@rauge.ee

Marju Kõva
Liili Maran
Marko Palo

785 9209, 514 8615
785 9209, 514 8615
785 9209, 514 8615

haridusjuhataja@rauge.ee
haridusspetsialist@rauge.ee
kultuur@rauge.ee

Jüri Kukk
Maie Kalnapenkis
Priit Küppar
Andri Raat
Marge Valb

782 9111, 5301 7901
787 8834, 523 7065
5309 7120
520 2455
5347 3150

haanjahaldus@rauge.ee
haanjasotsiaal@rauge.ee
priit@rauge.ee
andri@rauge.ee
marge@rauge.ee

Jüri Kukk
Marika Heinvee
Ulla-Marleen Sommer

5301 7901, 782 9111
785 6144, 5340 3744
5307 2744

haanjahaldus@rauge.ee
missosotsiaal@rauge.ee

Martin Hütsi
Kairit Kasuk
Maili Parts
Ilze Koemets

786 4723, 529 5247
789 1237, 5307 3260
506 0140
506 0140

monistehaldus@rauge.ee
monistesotsiaal@rauge.ee

Martin Hütsi
Signe Arumäe
Kati Truup

786 4723, 529 5247
782 1355, 5334 1640
5303 0145

monistehaldus@rauge.ee
varstusotsiaal@rauge.ee

kristel@rauge.ee
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Rõuge valla struktuur
Vallavalitsus
Finantsosakonna
juhataja
Katrin Urbanik
785 9352
fin@rauge.ee

Vallavanem
Mailis Koger
5305 5555
mailis@rauge.ee

Finantsosakond

Kantselei

Arendusosakonna
juhataja
Aira Udras
5388 4943
arendusjuhataja@rauge.ee

Arendusosakond

Vallasekretär
Eve Mändmaa
785 9233
vallasekretar@rauge.ee

Finantsosakonna
juhataja
Katrin Urbanik
785 9352
fin@rauge.ee

Arendusosakonna
juhataja
Aira Udras
5388 4943
arendusjuhataja@rauge.ee

Vallasekretäri abi
Siiri Mõttus
785 9312
vallasekretariabi@rauge.ee

Pearaamatupidaja
Kaja Juhanson
785 9352
pearaamat@rauge.ee

Ettevõtlus- ja
projektispetsialist
Anneli Piigli
516 9476
ettevotlus@rauge.ee

Õigusspetsialist
Maire Kulla
5565 0450
oigus@rauge.ee

Raamatupidaja (haridus)
Maiu Toom
785 9352
haridusraamat@rauge.ee

Projektispetsialist
Ruuta Ruttas-Küttim
520 6945
projekt@rauge.ee

Personali- ja
andmekaitsespetsialist
Annika Paavel
5565 0450
personal@rauge.ee

Raamatupidaja (kultuur, sotsiaal)
Liia Eskla
787 8898
kultuurraamat@rauge.ee

Kommunikatsioonispetsialist
Viivika Nagel
5346 5809
kommunikatsioon@rauge.ee

Kantselei spetsialist
Ailen Paas
785 9312
kantseleispetsialist@rauge.ee

Raamatupidaja (üldine,
elamu- ja kommunaalmajandus)
Tiia Kukk
785 6142
haldusraamat@rauge.ee

IT spetsialist
Lauri Siska
5309 4117
it@rauge.ee

Arhivaar
Karin Meister
5813 3771
arhiiv@rauge.ee

Muu oluline info
Rõuge Vallavalitsus
Registrikood 77000217
Aadress: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik
Rõuge vald 66201
Võru maakond
Tel: 785 9312, 5565 0450
E-post: vald@rauge.ee

Rõuge Vallavalitsuse arvelduskontod
SEB pank EE231010402006965009
Swedbank EE902200221068425529
E-posti aadress arvete saatmiseks:
arved@rauge.ee

Rõuge vallamaja ning teenuskeskuste lahtiolekuajad
E–N 8.00–17.00
lõuna 12.00–12.30
R 8.00–14.00
Vallamaja ja teenuskeskuste aadressid
Rõuge vallamaja: Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik 66201,
Rõuge vald
Haanja teenuskeskus: Võru tee 15, Haanja küla 65101,
Rõuge vald
Misso teenuskeskus: Tsiistre tee 3, Misso alevik 65001,
Rõuge vald
Mõniste teenuskeskus: Mendise, Mõniste küla 66002,
Rõuge vald
Varstu teenuskeskus: Järve 1, Varstu alevik 66101, Rõuge
vald
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Majandusosakonna
juhataja
Jane Liiv
5328 4004
majandus@rauge.ee

Majandusosakond

Sotsiaalosakonna
juhataja
Triinu Õispuu
5377 5659
sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Sotsiaalosakond

Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
Marju Kõva
514 8615
haridusjuhataja@rauge.ee

Haridus- ja
kultuuriosakond

Majandusosakonna
juhataja
Jane Liiv
5328 4004
majandus@rauge.ee

Sotsiaalosakonna
juhataja
Triinu Õispuu
5377 5659
sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
Marju Kõva
514 8615
haridusjuhataja@rauge.ee

Hankespetsialist
Margus Teder
518 6381
hankespetsialist@rauge.ee

Haanja piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maie Kalnapenkis
523 7065
haanjasotsiaal@rauge.ee

Haridusspetsialist
Liili Maran
514 8615
haridusspetsialist@rauge.ee

Maaspetsialist
Heidi Normann
5330 0711
maaspetsialist@rauge.ee

Misso piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Marika Heinvee
5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee

Kultuuri- ja spordispetsialist
Marko Palo
514 8615
kultuur@rauge.ee

Planeeringu- ja ehitusspetsialist
Krislyn Prants
525 3907
planeering@rauge.ee

Mõniste piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Kairit Kasuk
5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee

Ehitusspetsialist
Tõnu Kukk
785 9322
ehitus@rauge.ee

Rõuge piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maire Grosmann
5330 0153
raugesotsiaal@rauge.ee

Keskkonnaspetsialist
Reet Rannik
5346 7448
keskkond@rauge.ee

Varstu piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Signe Arumäe
5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee

Teedespetsialist
Martin Umbleja
5333 1369
teed@rauge.ee

Lastekaitsespetsialist
Ave Vill
5915 1456
ave@rauge.ee

Rõuge piirkonna
haldusspetsialist
Olev Mõttus
505 3143
raugehaldus@rauge.ee

Lastekaitsespetsialist
Laura-Elisa Kägra
526 1829
laura@rauge.ee

Haanja ja Misso piirkonna
haldusspetsialist
Jüri Kukk
5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee

Haanja piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Marge Valb
5347 3150
marge@rauge.ee

Misso piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Ulla-Marleen Sommer
5307 2744

Mõniste ja Varstu piirkonna
haldusspetsialist
Martin Hütsi
529 5247
monistehaldus@rauge.ee

Mõniste piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Ilze Koemets
506 0140

Rõuge piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Kristel Kõlli
5804 8396
kristel@rauge.ee

Mõniste piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Maili Parts
506 0140

Varstu piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Kati Truup
5303 0145
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Rõuge vallavalitsuse hallatavate asutuste kontaktid
Asutus

Kontaktisiku nimi

Haridusasutused
Haanja Kool
Urmas Veeroja
Haanja lasteaiarühm
Enel Irves
Ruusmäe lasteaiarühm
Misso Kool
Sirje Pihelgas
Misso Kooli lasteaed
Sirje Pihelgas
Mõniste Kool
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli lasteaed
Maarika Niidumaa
Rõuge Põhikool
Toomas Raju
Rõuge Lasteaed
Ene Mõttus
Rõuge Lasteaia Viitina rühm
Inga-Britt Alström
Rõuge Lasteaia Nursi rühm
Krista Masing
Varstu Kool
Aive Adler
Varstu Kooli lasteaed
Liivi Mõttus
Rõuge Koostöökeskus
Maie Oppar
Rõuge Noorsootöö Keskus
Rõuge Noorsootöö Keskus
Airi Parv
Haanja noortemaja
Kirke Saarnits
Misso noortetuba
Kerli Pärnapuu
Mõniste noortekeskus
Monika Mägi
Nursi noortetuba
KädiHelstein
Rõuge noortekeskus
Mari-Liis Lubi
Ruusmäe noortekoda
Kerli Pärnapuu
Varstu noortetuba
Monika Kuuba
Viitina noortetuba
Jane Oja
Rahvamajad
Haanja rahvamaja
Sirje Pärnapuu
Misso rahvamaja
Edda-Karin Luht
Mõniste rahvamaja
Kadri Laube
Ruusmäe rahvamaja
Sirje Pärnapuu
Rõuge rahvamaja
Anneli Pilliroog
Varstu kultuurikeskus
Monika Toom
Raamatukogud
Haanja raamatukogu
Riina Lõhmus
Krabi raamatukogu
Evi Taal
Kuutsi raamatukogu
Helgi Kõivumägi
Luutsniku raamatukogu
Aili Valb
Misso raamatukogu
Inge Pilt
Mõniste raamatukogu
Liilia Veber
Nursi raamatukogu
Sirje Saarniit
Rõuge raamatukogu
Ülle Siska
Ruusmäe raamatukogu
Sirje Moorus
Sänna raamatukogu
Kristi Kalve
Varstu raamatukogu
Merike Kender
Viitina raamatukogu
Aive Leppik
Sotsiaalasutused
Misso sotsiaalkeskus
Marika Heinvee
Mõniste hooldekodu Pihlakobar
Ulvi Trahv
Ruusmäe sotsiaalmaja
Maie Kalnapenkis
Rõuge hooldekodu
Siiri Kuus
Kalmistud
Jaanipeebu kalmistu (Rõuge)
Andres Saaremaa
Misso kalmistu
Einar Põld
Nogopalu kalmistu (Rõuge)
Ilme Tammsalu
Plaani kalmistu
Kaire Tagen
Pütsepa kalmistu
Kaire Tagen
Ritsiku kalmistu
Ilmar Udsu
Rõuge vana kalmistu
Ilme Tammsalu
Vastse-Roosa kalmistu
Martin Hütsi
Vana-Roosa kalmistu
Ilmar Udsu
Teised hallatavad ja muud olulised asutused
Suure Munamäe vaatetorn
Ene Aedmaa
OÜ Rõuge kommunaalteenus
Indrek Ülper
Haanja puhke- ja suusakeskus

Anti Saarepuu

Ametinimetus
Direktor
Õppejuht/õpetaja

Telefon

E-post

Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Õpetaja
Õpetaja
Direktor
Õppejuht
Direktor

787 8830, 517 4578
787 8884, 511 4459
787 2241, 501 8145
5335 9194
5335 9194
789 0744, 789 0669
789 0744, 789 0669
785 9344, 510 4900
785 9285
787 0123
5042620
782 8733
789 3324
513 8321

kool@haanja.edu.ee
lasteaed@haanja.edu.ee
ruusmaeryhm@gmail.com
kool@misso.edu.ee
lasteaed.misso@mail.ee
maarika@kuutsi.edu.ee
kool@kuutsi.edu.ee
toomas.raju@mail.ee
rouge.lasteaed@gmail.com

Juht
Noorsootöötaja
Noorsootöötaja
Noorsootöötaja
Noorsootöötaja
Noorsootöötaja
Noorsootöötaja
Noorsootöötaja
Noorsootöötaja

5340 3309
5391 1123
5814 2071
503 0605
5551 5759
5340 3309
5814 2071
5620 5011
5611 1449

noorsootoojuhataja@rauge.ee
haanjanoored@rauge.ee
missonoored@rauge.ee
monistenoored@rauge.ee
nursinoored@rauge.ee
raugenoored@rauge.ee
ruusmaenoored@rauge.ee
varstunoored@rauge.ee
viitinanoored@rauge.ee

Juhataja
Juhataja
Juhataja
Juhataja
Juhataja
Juhataja

516 5728
5343 0389
789 0667, 5332 7560
516 5728
514 1384
789 3366

sirjeparnapuu@gmail.com
missorahvamaja@rauge.ee
monisterahvamaja@rauge.ee
sirjeparnapuu@gmail.com
rahvamaja@rauge.ee
monikatoom22@gmail.com

Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Raamatukogu juht
Direktor
Direktor

787 8814
787 7123
789 0623
506 2351
5335 8489
789 1267
787 9331
785 9207
787 2243
5342 7108
789 3533
787 0191

haanjaraamatukogu@rauge.ee
evi.taal@mail.ee
kuutsirk@rauge.ee
luutsniku.rmk@mail.ee
missork@rauge.ee
monisterk@rauge.ee
nursirk@rauge.ee
rougerk@rauge.ee
sirje.moorus@mail.ee
kultuurimois.library@gmail.com
varsturk@rauge.ee
viitinark@rauge.ee

Sotsiaaltöö spetsialist
Juhataja
Sotsiaaltöö spetsialist
Juhataja

5340 3744
789 1240, 5855 6606
523 7065
785 9366, 524 3187

missosotsiaal@rauge.ee
hooldekodu@moniste.ee
haanjasotsiaal@rauge.ee
hooldekodu@rauge.ee

Kalmistuvaht
Kalmistuvaht
Kalmistuvaht
Kalmistuvaht
Kalmistuvaht
Kalmistuvaht
Kalmistuvaht
Haldusspetsialist
Kalmistuvaht

5199 8941
5342 5498
5300 7076
5344 9325
5344 9325
5196 0024
5300 7076
786 4723, 529 5247
5196 0024

Juhataja-tornivaht
Juhatuse liige
Näitude teatamine
Juhatuse liige

787 8847, 514 4675
785 9278, 514 5313
5397 3195
527 1965

aive@varstu.edu.ee
lasteaed.sipelgas@gmail.com
koostookeskus@rauge.ee

monistehaldus@rauge.ee

munamagi318@gmail.com
kommunaal@rauge.ee
raugekommunaal@gmail.com
haanjamaasport@rauge.ee
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Põnev robootikapäev Rõuge lasteaias
Kolmapäeval, 12. veebruaril oli Rõuge lasteaias
ärev hommik. Kätte oli jõudnud päev, et teha
robootikaalast koostööd teiste meie valla
lasteaedade õpetajate ja lastega. Soovisime
jagada praktilisi kogemusi ning julgustada
õpetajaid aktiivsemalt roboteid õppetöösse
lõimima.
Kõigepealt said külalised tutvuda Rõuge
majaga ning seejärel koguneti saali. Iga Rõuge
Lasteaia rühma meeskond oli valmistanud
ette tegevuse erineva robootika vahendiga,
kasutusel olid Matatalab, Ozobotid ja
BeeBotid ning tahvelarvutid. Kõik lasteaia
robootikavahendid peale Matatalabi on
soetatud HITSA poolt rahastatud ProgeTiigri
projekti raames.
Tegutsema asusid neljaliikmelised meeskonnad koos õpetajatega. BeeBotidega oli
võimalus nii tantsida kui ka arvutamist
ja lugemist harjutada. Tahvelarvutis olev
Quiveri programm aitas muuta värvitud
pildi liikuvateks ja häält tegevateks

animatsioonideks. Matatalabi abil oli võimalus
muusikat teha ning Ozobotid aitasid mesilasel
leida õige tee lilleni. Ülesannete lahendamisel
said lapsed harjutada meeskonnatööoskust

ning programmeerimist. Robootikapäev
pakkus põnevust nii lastele, kui ka
täiskasvanutele.
AITÄH, AITÄH, AITÄH kõigile korraldajatele

ja osalejatele! Eriline tänu läheb Misso lasteaia
Krõll lastele ja õpetajale, kes nii kaugelt kohale
sõitsid.
Robootikapäeva korraldajad

Paku noortele suveks tööd!
Kas tunnete, et suvi saabub oodatust
kiiremini? Vaikselt hakkab mõttes mõlkuma
vajadus abikäte järele, kes aitaksid suvel
heakorratöödega või abitöödega teeninduses,
talus, ürituskorralduses, aia- ja põllusaaduste
korjamisel?
Rõuge Noorsootöö Keskusel on pakkuda
suurepärane lahendus! Saadame appi Rõuge
Õpilasmaleva töökad malevlased.
Rõuge
õpilasmalev
on
mitmeaastase
tegutsemisega aidanud suvel paljusid meie valla
ettevõtteid. Eelnev kogemus on näidanud, et
tööandjad saavad endale entusiasmi ja energiat
täis noored, kes on nobedate näppudega ning
valmis tegema tööd kirega. Sealjuures õpivad
nad tööandja kõrval tegema tööd toetatud ja
turvalises keskkonnas, mõistma töö tegemise
põhimõtteid ja väärtustama iseenda teenitud
raha.
Mõned protseduurilised täpsustused:
• Malevanoored on vanusevahemikus 13–18
eluaastat
• Malevlastega seotud majutus-, elamis- ja

transpordikulud katab Rõuge Noorsootöö
Keskus
• Malevlasi koordineerib, jälgib ja motiveerib
koolitused läbinud rühmajuht, kes vastutab
noorte igapäevase tegevuse eest.
• Töö ajal vastutab malevlaste juhendamise
(k.a tööohutusalase instrueerimise) eest
tööandja.
• Malevlastele tasub palga ettevõtja (tööandja)

• Malevarühma töö kestab ajavahemikus
29.06–26.07.20
Kui tunnete, et olete valmis andma enda poolt
panuse noorte arengusse ja võtma suveks
malevlasi enda töödele appi, siis võtke julgelt
ühendust.
Airi Parv
noorsootoojuhataja@rauge.ee, 5340 330

Aastapäev Mõnistes
Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistati Mõniste rahvamajas
neljapäeval, 20. veebruaril traditsioonilise kontserdiga. Peol
sai kuulda ja näha pisikesi ja suuremaid Mehkamaa lauljaid,
tantsijaid ja pillimängijaid.
Maarika Niidumaa, Mõniste kooli direktor: Mõniste piirkonnas
on tore just see, et olulisi sündmusi nagu jõulupidu, vabariigi
aastapäev ja muud seesugused, peavad koos kõik põlvkonnad:
mudilased, lapsed, noored, täiskasvanud ja eakad, lasteaed,
kool ja rahvamaja. See on meie ühine ja armastatud traditsioon.
Fotod: Viivika Nagel

Rõuge priitahtlike pritsimeeste noorteringi kingitused
Eestimaa sünnipäevaks

MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed juures tegutseb
noortering, kus kohalikud poisid omandavad vabatahtlike
päästjate juhendamisel teadmisi pääste- ja ennetustööst ning
aitavad kaasa oma kodukeskkonna korrashoiule. Enne vabariigi
aastapäeva käidi koristamas Rõuge ümbruse teeäärseid metsi,
muu hulgas koristati ära terve koorem eelmise aasta lõpus
kirikumetsa ilmunud ehitusjäätmed.
Iseseisvuspäeva pealelõunal aga kutsuti kõiki Pargi tänavale,
kus demonstreeriti oma lahinghargnemise oskusi ja paisati
rahva silmarõõmuks taevasse meie rahvuslipu värvides veejoad.
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Vana-Võromaa käsitöökonkurss “Aigu om”

Vana-Võromaa
Käsitüü
MTÜ
kuulutas veebruari alguses välja
käsitöötoodete konkursi teemal
„Aigu om”. Konkursiga soovitakse
laiendada valikut käsitöötoodetest,
mis väljendavad Vana-Võromaa
eripära ja pakuvad nii emotsionaalset
kui praktilist väärtust siinset
piirkonda külastavatele inimestele.
Konkurss lõpeb 30. aprillil, võidutööd selguvad 6. mail.
Võrukeelne ütlus aigu om! väljendab
võrokestele iseloomulikku elu- ja
ajatunnetust: kogu aeg ei pea olema

kiire, aega tuleb võtta ja siis jagub
teda kõige olulise jaoks!
Võrokese isemoodi ajakulgemist ja
sellest kantud mõtteviisi saab edasi
anda käsitööesemete olemuses,
materjalides, mustrikirjades ning
kindlasti ka lugudes. Kiirustavate
ja ajapuudusega kimpus olevate
inimeste maailma võiksid hästi
tasakaalustada käsitööna tehtud
asjad, milles on meistri head soovid
ja mis teeb meele rõõmsaks. Abi
tooteideede märgotamisel võib olla
lühikesest ajateemalisest lugemisest:
https://wi.ee/wp-content/
uploads/2020/02/AIGU-OM_eesti_
keelen.pdf
Konkursile ootame töid, mida
ei ole varem avaldatud või juba

müügiks toodetud. Oluline on
läbi mõelda ka pakend, sest
konkursi edukalt läbinud toodetele
avanevad
müügivõimalused
Vana-Võromaa e-poes UmaPuut,
laatadel, muuseumipoodides või
suvepoodides üle Vana-Võromaa.
Konkursi täpsemad tingimused
ja täiendavad lisamaterjalid on
avaldatud MTÜ Vana- Võromaa
Käsitüü facebooki lehel aadressil
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
vanavoromaahandycraft ja VanaVõromaa käsitöövõrgustku kodulehel aadressil https://wi.ee/et/
tegemised/kasitooliste-umarlaud/
kasitookonkurss/.
Eelmisel aastal toimunud uue toote
konkursi teemaks oli suitsusaun,

konkursi tulemusena sündis ligi
30 erinevat uut toodet, millest
kümmekond on jõudnud ka huviliste
ostjateni.
Konkurssi aitab läbi viia Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-

Võromaa pärimuskultuuri meetmest.
Käsitöövõrgustiku
arendustööle
annab
hoogu
Vana-Võromaa
arendusprojekte toetus.
Täpsem info: Vilve Oja
(vilve.oja@gmail.com, 554 1999)

Foto: Vilve Oja

Rõuge valda jääb teenindama 19 kirjakasti

Infokommunikatsioonitehnoloogia
kiire
areng on kaasa toonud muutusi inimeste
suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju
saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud
e-kanalitesse. Samas on taas populaarsust
kogumas postkaartide saatmine, nii et
postiteenusest on üha enam saamas mitte kiire
info, vaid emotsioonide vahendaja.
Eesti Post käib muutustega kaasas, ent ei
unusta inimesi, kes eelistavad traditsioonilisi
kirjasaatmisvõimalusi või soovivad oma häid
soove postkaardiga teele panna. Et ka nende
elu oleks lihtsam, kiirem ja mugavam, alustas
Eesti Post 2017. aastal kirjakastide võrgustiku
korrastamist ja tõi kirjakastid käidavatesse
kohtadesse. Eesmärk oli, et inimestel oleks
lihtne postitada oma kiri muude asjatoimetuste
kõrval ning selleks poleks vaja teha eraldi
käiku kirjakasti juurde.
Õigete kohtade leidmiseks küsis Eesti Post
nii kohaliku omavalitsuse kui elanike abi.
Koostöö toimis hästi ning suur hulk kirjakaste
said vähekäidavatest kohtadest viidud just
sinna, kuhu kohalikud soovisid.
Seda, et said valitud õiged kohad, näitab see,
et elanike või omavalitsuse soovil ümber
paigutatud või vanasse sobivasse paika jäetud
kirjakastide kasutatavus pole hoolimata
kirjade mahu vähenemisest langenud või on
isegi kasvanud.

Samas on mugavates kohtades paiknevad
kirjakastid toonud kaasa selle, et kõrvalisemate
kirjakastide kasutus on järsult langenud. Selle
põhjuseks on tõenäoliselt see, et isegi kui
kõrvalisem postkast on inimesele lähemal,
eelistab ta postitada kirja muude tegevuste
käigus ehk kasutab selleks enamkäidavas
kohas asuvat kirjakasti.
Rõuge vallas on kirjakaste, mida praktiliselt ei
kasutata või kasutatakse äärmiselt vähe. Kokku
on vallas 24 kirjakasti, millest viis seisavad
praktiliselt tühjana. Samas peab kirjakandja
neid kontrollimas käima ning see pikendab nii
kogumisringi teekonda kui aega.
Asjatu töö vähendamiseks võtab Eesti Post
need kirjakastid maha. Võrgustikku hakati
korrastama alates 25. veebruarist 2020. Rõuge
vallas võetakse kirjakastid maha järgmistes
asukohtades: Tsiistre küla (endise endise
postkontori hoone seinal), Tikutaja küla
(bussipeatuse lähedal posti küljes), Tagakolga
külas (endise TÜ kaupluse seinal), UueSaaluse külas (Lehte Hussari kinnistul puidust
alusel) ja Krabi külas (koolimaja seinal).
Lähimate kirjakastide asukohti saavad
kliendid vaadata kodulehel aadressil omniva.
ee/abi/kaart.
* Kirjakast on see, kuhu inimesed ise kirju
postitavad. Postkast on kodu või asutuse juures
olev postkast, kuhu inimesele/asutusele posti
tuuakse. Postkastide asukohti kirjakastide
võrgustiku korrastamine loomulikult ei
puuduta.
Häid kirju kõigile!

Varstu sipelgate tegemistest
Hei, hei, siin Varstu lasteaed Sipelgas!
Oli neljapäev, 13. veebruar. Kogu meie
maja oli täis head küpsetamislõhna. Tegime
mustikamuffineid, sest sõbrapäevaks ootasime
külla Viitina Puhhikeste rühma. Nende
lastega seob meid pikaajaline sõprus. Oleme
sõbrapäevadel vastastikku külas käinud üle
kümne aasta seekord siis Varstus. Meil toimus
sõbrapäeva disko, ühised laulud, tantsud ja
mängud. Personal istus kohvilauas: vahetas
kogemusi, rääkis rõõmudest ja muredest.
Kõigil oli tore ja aeg lendas kiiresti. Vahetasime
veel kingitusi ja sõbrakallistusi ning oligi käes
lahkumine.
Kohtumiseni järgmisel sõbrapäeval Viitinas!
Reporter Sipelgas Varstu Kooli lasteaiast

OR

Vaata siit Rõuge valla kirjakastide asukohti:
Kirjakasti asukoht
Misso alevik
Nursi küla

kirjakasti asukoha kirjeldus
Misso A ja O kaupluse juures
Kaupluse seinal

kasti nr
17-162
17-173

Sänna küla

Sänna rahvamaja hoone seinal

17-174

Kangsti küla

Kangsti teemeistri vastas abihoone seinal

17-188

Varstu alevik

Varstu kaupluse A ja O maja seinal

17-190

Vana-Roosa

Kiriku pastoraadi hoone seinal

17-192

Kuutsi küla

Kuutsi raamatukogu

17-194

Saru küla

Saru ühiselamu hoone seinal

17-197

Mõniste küla

A ja O kaupluse välisseinal

17-200

Vastse-Roosa küla

Metsavenna kaupluse seinal

17-201

Krabi küla

Bussiootepaviljoni seinal

17-203

Pärlijõe küla

Pärlijõe kaupluse seinal

17-210

Rõuge alevik, Võru mnt 2 Hoone välisseinal

Luutsniku küla
Ruusmäe küla
Kündja küla

Viitina külakeskuse otsaseina välisukse
juures posti küljes
Luutsniku bussipeatuse juures
Ruusmäe A ja O kaupluse seinal
Bussipeatuse lähedal posti otsas

Haanja küla
Rõuge alevik

Haanja A ja O kaupluse seinal
Tervisekeskuse hoone välisseinal

Viitina küla

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 !

17-42
17-45
17-47
17-49
17-50
17-62

Sõiduplaani muudatus
Kagu Ühistranspordikeskus küsitles hiljuti
sõitjaid maakonnaliinil 121A (kell 20.15 väljuv
liin marsruudil Võru – Tsooru – Varstu – Saru
lauatehas). Küsitluse käigus selgus, et sõitjad on
selle liini sõiduplaaniga rahul ning väljumisaeg
on sõitjatele sobilik, seega muudatusi sellel
liinil ei planeerita. Küll aga selgus küsitlemise
käigus hoopis teine kitsaskoht – hommikune
ebapiisav sõiduvõimalus Mõnistest maakonnakeskusesse Võrru.
Hetkel väljub Mõnistest esimene buss Võrru
kell 6.05 ning Võrus on see buss väga varakult,
nimelt kell 6.55. See on osadele tööl ja koolis
käijatele liiga vara, samas Tartu bussile ümberistujatele ja vahetustega töötajatele sobilik.
Järgmine buss Mõnistest väljub aga alles kell
8.40, seetõttu peab osa inimesi sõitma Võrru
ikkagi esimese bussiga ning nad saabuvad
sinna tarbetult vara, raisates väärtuslikku
uneaega. Probleemi lahendamiseks pikendab
Kagu Ühistranspordikeskus maakonnaliini nr
124B, mis on seni alguse saanud tööpäeviti kell

UVILL A.EE

17-39

6.35 Varstust. Alates 1. märtsist algab see liin
Mõnistest kell 6.30 ning peatub ka Parmupalus.
Alates Varstust on sõiduplaan endine ja buss
jõuab Võrru kell 7.40. Uus sõiduvõimalus loob
Mõniste rahvale uue täiendava hommikuse
ühenduse maakonnakeskusega ning võimaldab oma aega sobivamalt planeerida.
Kõik maakonnaliinide sõiduplaanid on
teatavasti nähtavad sõiduplaaniportaalist
peatus.ee. Tegemist on ametliku üleriigilise
portaaliga, kust leiab usaldusväärset infot.
Portaalis on võimalik registreeruda kasutajaks
ning seejärel tellida kõikide huvipakkuvate
liinide kohta teavitused. Sellisel juhul
saabub alati e-postile teade, kui mõne liini
sõiduplaan peaks muutuma. Sõiduplaanide
muudatusest teavitatakse kaks nädalat enne
muudatuse rakendumist. Infot sõiduplaanide
muudatuste kohta leiab alati ka Kagu
Ühistranspordikeskuse kodulehelt kagu.ytk.
ee. Sõiduplaane paigaldame ka maakonna
bussipeatustesse, millega saab bussi oodates
tutvuda. Kellele jääb sealne info väheseks või
midagi arusaamatuks, saab alati selgitusi ja
teavet küsida telefoni teel, helistades AS Hansa
Bussiliinid infotelefonile 526 0065.
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Krabi külätiatri 20!
Ütel ilosal pääväl 20 aastat tagasi sündü üts kolmõ pääga
lohe’, kelle nimess sai Krabi Külätiatri. Kolmõ pääga lohess
kutsumi tedä tuuperäst, et timä sünnüaasta om Draakoni
aasta ja iist vidävä kah kats Draakonit, Antoni Annika ja
ma’.
Nuu kolm pääd mõtlõsõ kõik aig üttemuudu ullimuudu ja
rahvas om tuu üle kõva kõtutävve naarda’ saanu’.
Annika om tiatrielu ka ilusalõ ütte luulõtustõ kokku võtnu:
Krabi uma tiatri
Krabi rahvas tekse nalla – teivä’ uma tiatri.
Ku ei esi’ pihta nakka, ei sõs nakka kiäki.
Kammandiva rahva kokku, sõna´ suuhtõ pandsõva ...
Perän suurõ rahva ette üten pundin tandsõva.
Rahvas naardsõ, rahvas oias, kässi kokku pessevä.
Peaaigu suurõst naarust püksi täüs naa’ lasksõva.
Nüüd om Krabi Külätiatri tuntu joba muialgi.
Käümi rahvast naarutaman – tiimi suvõtuurigi.
Festivali’, suvõpäävä’, jaanitulõ’, grillipeo’.
Sääl meid peris tihti nätä’ võiti tuu iist kandva huult
joba pidu kõrraldaja’ kiä meid küllä kutsussõ.
Inne tuud mi kodulehte põhjalikult lugõsõ.
Nallast, naarust ei saa’ külländ – tuud lätt vajja egäl aol.
Ku sa nallaseemet külvät, rõõmu ümbreringi jaat.
Kimmäle om hingesopin kõigil tsillukõnõ kloun.
Tulõ taa säält vällä otsi – mis tuu tiatri muud iks om
ku üts tsirkus...
Marje Mürk

Mõniste kooli õpilased on
Võru maakonna saalihoki
meistrid!

Veebruari teisel nädalal toimunud
Võru maakonna 6.–9. klasside
saalihoki meistrivõistlustel saavutasid Mõniste Kooli õpilased nii
poiste kui tüdrukute arvestuses
esimese koha. Noori juhendas
saalihokifanaatikust õpetaja Virve
Tamm.
Tüdrukute võistkonnas

mängisid Dimitra Giannakaina,
Mariliis Must, Eliisa Taal, Anett
Kaupmees, Signe Mägi, Andra
Alliksoo, Lisette Must, Laura Parts.
Poiste võiskonnas mängisid Helar
Kond, Priit Saar, Rayan Hanimägi,
Joonas Udsu, Romet Näppi, Vilmar
Mursal, Reikko Valge.

Fotod: Külli Leola

Kirikute teated
Foto: Martin Mark

Paastuaja 2. pühapäeval, 8. märtsil
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
Paastuaja 3. pühapäeval, 15. märtsil
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Paastuaja 4. pühapäeval, 22. märtsil
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
Paastuaja 5. pühapäeval, 29. märtsil
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Vestlusõhtu neljapäeval, 26. märtsil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
Pühapäeval 22. märtsil kell 11.00 jumalateenistus Mõniste-Ritsiku
(Varstu) kirikus. Lisainfo veebis: varstukirik.planet.ee.

Helimesilased kutsuvad tänukontserdile
Juba sügisest saati on käinud koos Rõuget südames
kandvate laulusõprade seltskond, keda teame Helikoori
nime all. Valmistutakse Rõuge kirikus toimuvaks
suurejooneliseks kontserdiks, kus astuvad lisaks
koorile üles Heli Teppo lapselapsed, Mari Kalkun, Ott
Lepland ja Jaanipeebu kitarriorkester; etteasteid rikastab
vahetekstidega Valdur Mikita. Koori juhib Rõuge kooli
vilistlane Jane Reiljan.
Üks koori eestvedajaid ja hingi Mirjam Loertscher
rõõmustab, et oma kümnendaks tegutsemisaastaks
on Helikoor kokku koondanud juba oma poolsada
laulurõõmsat inimest, kellest umbes kolmandik ehk
koori tuumik on olnud legendaarse laulõpetaja Heli
Teppo õpilased. Endaga on haaratud ka hulk Rõuge kooli
vilistlasi ja teisi selle kandiga seotud inimesi, keda kõiki
ühendab peale lauluhuvi see, et nad on tõelised Rõuge
fännid. Proovidesse ei koguneta kuigi tihti, sest kokku
tullakse mitte ainult kogu Eestist, vaid sõna otseses
mõttes maailma eri paikadest, näiteks Hispaaniast ja
Šveitsist, ning sedasi on üsna keeruline leida aegu,
mis kõigile sobivad. Aga kui juba kokku tullakse, siis
harjutatakse nädalavahetustel vähemalt ühe korraliku
koolipäeva jagu ja ikka nii, et terve koolimaja heliseb.
Proovi tehti ka vabariigi aastapäeva erinevate sündmuste
vahel 23. veebruaril, siis oli kohal ligi kolmkümmend
kooriliiget.
Helikoor kutsub kõiki tänukontserdile, mis toimub
Rõuge Maarja kirikus pühapäeval, 19. aprillil kell 15.00.
Teeme koos kummarduse oma armsatele lauluõpetajatele
ja mentoritele ning veedame koos ühe kauni kevadise
pärastlõuna! Sissepääsuks on annetus.
Helisevate kohtumisteni!
Teie Helimesilased

Vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril oli
Rõuge kooli Helikoori proovi kogunenud ligi
kolmkümmend laulusõpra.
Et kuulda, mis kaunist pala pildil lauldakse, tulge
19. aprillil Rõuge kirikusse kontserdile!
Fotod: Viivika Nagel
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Mõniste Rahvamajas
7. märtsil 2020 kell 20:00

Naistepäevapidu

KaRl Madis &

KaRavaN
dJ aavo soe

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

Mõniste Rahvamajas

20.märtsil 2020 kell 10:00

Võrumaa laste ja noorte
näitemängupäev
REGISTREERUMINE kuni 1. märtsini:
monisterahvamaja@rauge.ee või
tel. 53327560/ 5117348 (Kadri)
Registreerumisel teatada:
1. Etenduse nimi
2. Osaleja kool/rahvamaja vms.
3. Näitlejate ja juhendajate koondarv
4. Etenduse pikkus ja lava ülessättimisele kuluv aeg
5. Juhendaja nimi ja kontakt
6. Lühike ülevaade etendusest ja osatäitjate nimed (kavalehe jaoks,
võib saata hiljem)

Mängimiseni!

MÄLUMÄNGUTURNIIR
OOTAME 3-LIIKMELISI VÕISTKONDI

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 12. märtsini.

