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Volikogu võttis vastu Rõuge valla 2020. aasta eelarve

Rõuge vallavolikogu võttis 25. veebruari istungil vastu Rõuge valla
2020. aasta eelarve, mille maht on
13,5 miljonit eurot.
Eelarve põhitegevuse tulud on 8,8
ja põhitegevuse kulud 8,8 miljonit
eurot ning investeerimistegevuse
kulud koos laenude ja toetustega 4,7
miljonit eurot.
Eelarve koostamise lähtealuseks
on arengukava, eelarvestrateegia

ja reaalsed võimalused ning
kindlad vajadused. Tulude ja
kulude planeerimisel jälgitakse
konservatiivsuse printsiipi, et oleks
tagatud eelarvevahendite sihipärane,
optimaalne ja säästlik kasutamine.
Aasta eesmärk on läbi viia üldplaneeringu menetlus ja teha
ühinemistoetuse vahenditest kokku
lepitud investeeringud valla erinevates
piirkondades.
Plaanis
on Rogosi mõisa küttesüsteemi
rekonstrueerimine, Misso avalike hoonete kasutamise optimeerimine, Mõniste sotsiaal- ja
tervishoiukeskuse hoone lifti projekteerimine ja ehitus, Rõuge rahvamaja
renoveerimine ning Varstu kergliiklustee projekteerimine ja ehitus.

Töötasude osas on eesmärk ühtlustada
töötasusid valla noorsootöötajatel,
hooldekodude
hooldustöötajatel
ning valla raamatukogude töötajatel.
Eelmisel eelarveaastal tehti algust
suuremahuliste piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT)
projektidega, mis tuleb ellu viia 2020.
aasta lõpuks: „Rõuge Ööbikuoru
turismimaastiku arendus“ summas
451 000 eurot. „Haanja puhke- ja
spordikeskuse
väljaarendamine
aastaringseks spordi-, turismi- ja
puhkekeskuseks“ summas 888 890
eurot ning „Suure Munamäe
kui
rahvusvahelise
tähtsusega
turismiatraktsiooni
arendamine“
summas 500 380 eurot.
Leaderi projekti toetusel valmib

Mõniste mänguväljak ja Rõuge
tenniseväljak. Eelmisel eelarveaastal
alustatud Viitina külakeskuse renoveerimine Leaderi projekti toel sai
juurde lisarahastuse.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga tehakse korda Ööbikuoru
trepid ja lammutatakse Nursi kortermajade ühislaut.
KREDEX-i toetuse abiga on plaanis
lammutada Misso vana koolimaja.
Sotsiaalosakond jätkab Euroopa
Regionaalarengu Fondi toel juba
mitu aastat kestnud puudega
inimeste kodude kohandamise
projekti.
Nursi Külakeskuse maaküttega
ühendatakse praegu veel ühendamata ruumid. Varstu kooli

staadioni rekonstrueerimise tööd
jäid käesolevasse eelarveaastasse.
Algust tehakse Mõniste kooli
soojustamisega, sellesse aastasse
on planeeritud eeltööd. Toetust
sai Misso kiriku katuse vahetus
ja Hargla kiriku põranda remont.
Sotsiaalmajas renoveeritakse nelja
korteri wc ja vannaituba.
Eelarve tasakaalu viimine oli
keeruline ja pikk protsess, selleks
vaadati läbi iga allasutuse kulu
eraldi ning püüti leida võimalikult
säästlikke lahendusi. Loodetavasti
läheb eelarve tulubaasi laekumine
plaanikohaselt ning saame kõik
kavandatu ellu viia!
Katrin Urbanik
Finantsosakonna juhataja

Osa Rõuge valla tänavavalgustust saab projekti toel renoveeritud

Foto: Martin Mark
Rõuge vald sai Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2019. aasta
Tänavavalgustuse taristu renoveerimise taotlusvoorust toetust valla

tänavavalgustuse renoveerimiseks.
Eeldatav projekti kogumaksumus
on ligikaudu 602 000 eurot, sellest
abikõlblik summa on 560 000 eurot

ja omafinantseering kuni 180 000
eurot. Pärast renoveerimist on
aastane arvestuslik kokkuhoid tänavavalgustuse kuludelt umbes 10 000
eurot.
Projekt kestab aastani 2022 ja selle
käigus renoveeritakse kokku 271
tänavavalgustuspunkti;
suurem
osa ehitustöid jääb järgmisse
aastasse. Renoveerimistööde käigus
vahetatakse vanad kehvas seisus
betoonpostid uute metallpostide
vastu,
asendatakse
õhukaabel
maakaabliga
ja
vahetatakse
energiakulukad
vanad
lambid
energiasäästlike LED-lampide vastu.
Rõuge alevikus vahetatakse välja 141

valgustit ja 90 posti, osa valgusteid
paigaldatakse
teele
lähemale.
Varstu
alevikus
asendatakse
39 valgustit, vahetatakse välja
amortiseerunud betoonmastid ja
osa paigaldatakse uuele trassile.
Misso alevikus asendatakse 30
valgustit ja amortiseerunud posti,
osa valgusteid paigaldatakse uuele
trassile. Ruusmäel asendatakse
30 valgustit ja amortiseerunud
betoonpostid uute vastu ning
tuuakse teele lähemale. Mõnistes
asendatakse 25 valgustit ning
vahetatakse välja amortiseerunud
maakaabel ja betoonmastid. Nursi
külas asendatakse 6 valgustit

säästlikumate vastu ning 4-meetrised
postid 10-meetristega.
Tänavavalgustuse uuendamise projekt puudutab järgmisi piirkondi:
• Rõuge alevik: Uus, Pargi, Aia,
Tehnika, Hariduse, Rahvamaja,
Tervise, Ööbikuoru, tänava, Nursi
maantee ja Suurjärve valgustus;
• Varstu alevik: Kesk tn piirkond;
• Misso alevik: Aia, Pugola, Pedaja,
Mäe, Kesk tänav, Tsiitre tee piirkond;
• Ruusmäe küla: Tammiku tee ja
Mäe tee piirkond;
• Mõniste küla: Coop’i kaupluse ja
noortekeskuse vaheline ala;
• Nursi küla: Võru-Valga maanteest
kortermajade poole jääv tee.

Hakkame Rõuge valla kogukondi arendama!

Ühel ilusal kevadisel päeval, kui
viirus meid enam ei sega, kutsume
kõigist valla nurkadest Viitina
mõisas toimuvale seminarile kõik,
kel huvi oma kogukonda, küla,
klubi või muud koos toimetavat
seltskonda edendada.
Seminar juhatab sisse projekti,
millega aitame kaasa Rõuge valla
erinevates kantides tegutsevate
kogukondade
arengule
ning
proovime need erinevad seltskonnad
senisest rohkem koos tegutsema
panna.
Kuigi kehtiva eriolukorra tõttu ei
saa me avaseminari aega veel paika
panna, kutsume asjast huvitatud
seltskondi end juba praegu üles
andma!
Kui teil on 3–8-liikmeline seltskond
(küla või külade kogum, klubi,
MTÜ, seltsing või niisama punt
särasilmseid entusiaste), kes koos
toimetab ja tahaks oma tegevust
nõksukese edasi arendada ning
aidata kaasa kogu valla kogukondade
edendamisse, siis andke endast
teada. Saatke aadressile projekt@
rauge.ee oma seltskonna liikmete
nimed ja küla/piirkond, kus
toimetate. Oleks tore, kui annaksite
oma seltskonnale ka mingi nime,
mille järgi teid kutsuda!
Selliselt valime välja 15 seltskonda
ning pakume igale neist tasuta
arengupäeva. See on ainult teie
jaoks korraldatud motiveerivalt
arendav päev teie endi valitud
kohas, teemal ja päevakavaga. Teiega
tegeleb kogenud arengunõustaja ehk
coach, kes aitab teis sütitada uut
tuld, arendada uusi vahvaid ideid

või mõtiskleda selle üle, mis suunas
üldse edasi liikuda.
Kui need viisteist väikest seltskonda
on oma arengupäevad läbinud,
ootame igast neist ühte inimest
suurematele kokkusaamistele samasuguste särasilmadega teistest valla
piirkondadest. Kokku toimub kolm
suuremat arengupäeva, mille käigus
eri kantides tegutsejad saavad
omavahel tuttavaks, leiavad koos
toimetamise ja üksteisele kasuks
olemise võimalusi. Loodame, et
selliselt seome valla eri nurkades
toimuvad tegevused omavahel,
suurendame teie omavahelist suhtlust ja koostööd ning ühistegevusi.
Lisaks eespool kirjeldatud arengupäevadele toimuvad suuremad
seminarid kõigile projektis osalevatele
seltskondadele
koos:
avaseminar, paar koostööseminari
tekkinud ideede jagamiseks ja
ürituste info koondamiseks, ning
lõpuseminar.
Meie projekt ei koosne ainult
seminaridest ja arengupäevadest.
Et tekkinud ideed ja sõlmitud

koostöösuhted ei sumbuks paberile,
aitame omalt poolt kaasa info
levitamise ja ühise turundamisega.
Mõtleme koos välja põhimõtted,
mille alusel kõiki koostegemisi
võimalikult
tõhusalt
levitada,
koondame info ja anname välja
trükise kõigi vallas toimuvate ürituste
infoga. Veel selle aasta jooksul
peaks kõigisse piirkonnakeskustesse
(Haanjas,
Missos,
Mõnistes,
Rõuges ja Varstus), ilmselt Coop-i
kauplustesse, üles saama ekraanid,
millel jookseb pidev info vallas
toimuva kohta.
Kui olete huvitatud selles vinges
projektis osalemisest, siis saatke
kiri oma seltskonna infoga (nimed,
piirkond, seltskonna nimi või
nimetus) aadressile projekt@rauge.
ee!
Kogukondade arendamisele annab
hoogu Võrumaa Partnerluskogu,
toetades Leaderi küla- ja kultuurimeetme projekti „Rõuge valla kogukondade võimestamine“.
Ruuta Ruttas-Küttim
Rõuge valla projektispetsialist

HEI, SÕBRAD!
NÜÜD ON TEIL VÕIMALIK
TULLA MEILE KÜLLA

E-NOORTEKESKUSESSE
TÕMBA ALLA DISCORD ÄPP
JA TEE ENDALE KASUTAJA –
SEE ON SEDA VÄÄRT!

RÕUGE VALLA NOORTEKESKUSED

Rõuge valla kaupluste
LAHTIOLEKUAJAD
eriolukorra ajal
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Kes meist poleks osalenud talgutel?
See on ühine ettevõtmine millegi
ära tegemiseks, mis nõuab rohkem
tööjõudu, kui on ühel perel,
majapidamisel
või
ettevõttel.
Heina-, kartulivõtu-, ehitus- või
siis tänapäevasemate koristusning mõttetalgute tähendus pole
võõras. Talgutel on kõikide osalejate
eesmärk ühine: töö saab tehtud ja
palju kiiremini või suuremal määral.
Koostöönäiteid võib leida kõikjalt.
Ka rakud teevad koostööd, et tagada
elusorganismi eksisteerimine, konkureerimisel pole siin kohta.
Maapiirkonnas elamine ja ettevõtlusega tegelemine eeldab samuti
suuremal või vähemal määral koos
tegutsemist. Meie vallas on väga
palju põnevaid, erinevate teadmiste,
oskuste ja kogemustega ettevõtjaid,
kes tegutsevad huvitavatel elualadel.

Tule ettevõtlustalgutele!

Nemad ongi Rõuge valla rakukesed,
kes tagavad piirkonna elujõu ja
maaelu jätkusuutlikkuse.
Pelgalt koos töötamine on oma aja
ära elanud, nüüd loeb koostöö. Ja
koostöö tegemise võimalust me oma
ettevõtjatele järgneva kahe aasta
jooksul pakumegi.
Rõuge vald ja Antsla vald
kutsuvad
ettevõtjaid
osalema
koostöövõrgustiku ülesehitamisel,
hoidmisel ja arendamisel. Kahe
aasta jooksul pakume võimalust
osaleda
koolitustel,
külastada
erinevaid ettevõtjaid, tutvustada
oma tooteid, kohtuda ja tutvuda
erinevate ettevõtjatega ning luua
uusi kontakte.
Käesoleval aastal keskendume
koostöö olemusele ja äratundmisele
ning üksteisega tutvumisele.
Sissejuhatusena saab koostöö ja

selle olemuse üle arutada Eesti
Maaülikooli
professori
Rando
Värnikuga. Uurime, mis on koostöö
tekkimiseks oluline ja mis on koostöö
peamised komistuskivid. Otsime
võimalusi üksteisega koostööd teha
ning kuulame näiteid ühistegevuse
toimimisest. Külastame ka erinevaid
Rõuge valla ettevõtteid, mis avavad
huvilistele oma uksed ja lasevad
meil piiluda oma argipäeva. Lähme
tutvume, millega nad tegelevad
ja kes on need inimesed ettevõtte
või kaubamärgi nime taga. Kes
teab, vahest leiab selle käigus isegi
koostööpartneri.
Järgmisel aastal on tähelepanu
koondunud silmaringi laiendamisele ning teadmiste baasi suurendamisele.
Aasta jooksul saab vaimu ärksana ja
mõistust vahedana hoida erinevate

Rõuge valla taotlus kohalike teede
juhtumipõhise investeeringutoetuse
saamiseks ei saanud rahastust

Rõuge Vallavalitsus esitas 2019. aasta detsembris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile
Kohaliku tee ehitamiseks juhumispõhise investeeringutoetuse taotluse.
Kokku esitas toetuse taotluse 48 kohaliku omavalitsuse üksust. Taotluste hindamise viis läbi
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakond, hindamisse kaasati
Maanteeamet.
Taotlus esitati Tehnika tn (nr 6970382), Bensiinijaama tee (nr 4930005) ja Põnni-Möldre tee (nr
4680130) kohta. Kahjuks rahastamise otsust ei laekunud.
Martin Umbleja
Rõuge valla teedspetsialist

Uus terviseteenus Rõuge
hooldekodus

Alates 1. märtsist on Rõuge hooldekodu
teenuste hulka lisandunud uus tervishoiuteenus.
Senise pakutud koduõendusteenuse asemel
pakutakse õendusteenust väljaspool kodu
osutataval
üldhooldusteenusel.
Teenus
lisandus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste
loetellu käesoleva aasta alguses ja selle eesmärk
on tagada hooldekodude elanikele ühtsetel
alustel kvaliteetne õendusteenus.
Et jälgida paremini hooldekodu elanike
terviseseisundit ja anda vajaduse korral
kvalifitseeritud abi, on hooldekodu sõlminud
koostöökokkuleppe õendusteenuse pakkuja

koolitustega. Kes tunneb, et enese
müümine (turundus) ei lähe nii
ladusalt kui võiks, neile tulemas on
turunduskoolitus. Kas turundus
on suurettevõtja mängumaa? Mis
võimalused on väikeettevõtjal? Mida
müüa? Nendele ja paljudele teistele
küsimustele me vastuseid otsimegi.
Saadud teadmisi saab väga edukalt
ära kasutada jaanikuul toimuval
ühisüritusel Antslas, kus saab
laiemalt tutvustada oma ettevõtet
ning pakutavaid tooteid või
teenuseid. Külastame ka Antsla valla
ettevõtjaid ja vahetame teadmisi
ning kogemusi.
Aasta lõpetame kasuliku ning
teadmisi täiendava konverentsiga,
kus on veel võimalusi täiendada
oma teadmisi, õppida teiste vigadest,
vaimustuda
edulugudest,
luua
kontakte või panna alus koostööle.

Anneli Piigli
Rõuge valla ettevõtlus- ja
projektispetsialist

Võrumaa omavalitsuste ühise
jäätmekava eelnõu avalik väljapanek

Valmimas on Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2020–2025.
Kava eesmärk on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025,
järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset sorteerimist,
jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda Rõuge valla
kodulehel alamlehel „Keskkond“ alates 9. aprillist.
Ootame teie arvamust ja ettepanekuid ühise jäätmekava kohta hiljemalt 23. aprilliks e-posti
aadressil keskkond@rauge.ee.
Reet Rannik
Keskkonnaspetsialist

Rõuge hooldekodu teenuste
hinnakirja muutus

AS Lõuna-Eesti Haiglaga.
Teenust osutav õde Dagmar Heinsoo on meie
hoolealuste päralt 27 tundi nädalas:
• E kell 8–12
• T kell 8–16
• K kell 8–12
• N kell 8–16
• R kell 8–11
Telefonikonsultatsioon T ja N kell 14–15
Rohkem infot uue teenuse kohta saab Rõuge
hooldekodu telefonil 785 9366.

Kõik ettevõtjad, kes soovivad oma
teadmisi täiendada, silmaringi
avardada, uusi tutvusi luua või
lihtsalt oma argipäeva teisiti
sisustada, andke endast teada
aadressil ettevotlus@rauge.ee.
Täpsema ajakava toimuvate ürituste
kohta avalikustame eriolukorra
möödudes Rõuge valla kodulehel,
Facebooki lehel ja loomulikult
saadetakse info esmajärjekorras
ettevõtjate listi.
Projekti „Ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtjate koostööalgatuste soodustamine“ elluviimist
rahastatakse
Leaderi
programmi ettevõtluse meetmest
Võrumaa Partnerluskogu kaudu.

Alates 1. aprillist 2020 muutuvad Rõuge Hooldekodu teenuste hinnad.
Kehtestatud ülalpidamisega seotud hooldus-

päeva maksumused (ei sisalda ravimite maksumust) on järgmised:
• üliraske hooldatav (lamaja) – 25,00 €;
• raske hooldatav (kasutab pidamatuse
vahendeid ja vajab olulist kõrvalist abi
igapäevastel tualetitoimingutel) – 24,00 €;
• kerge hooldatav (ei kasuta pidamatuse
vahendeid ning ei vaja olulist kõrvalist abi
igapäevastel tualetitoimingutel) – 22,00 €;
• hooldekodust eemal viibimise päeva maksumus (haiglas, kodus jne) – 18,00 €.

Reporter Sipelgas annab teada

Olge terved!

Noortekeskuste mõju hindamine
muutuse märkamise kaudu

Rõuge Noorsootöö Keskuse noorsootöötajad
viivad Rõuge vallas läbi noorsootöö mõju
hindamise analüüsi. Projekti käigus kogutakse
ja analüüsitakse meie noortekeskustes noorte
endi räägitavaid lugusid sellest, kuidas
noortekeskuse tegevuses osalemine on nende
elu mõjutanud. Projektis osalevad Eesti
Noorsootöötajate Kogu, Eesti Noortekeskuste
Ühendus ja Eesti Noorsootöö Keskus.
Projekti käigus saavad kaheksa kohalikku
omavalitsust viia läbi noortekeskuse mõju
hindamist Tartus testitud meetodil, kusjuures
projekti jooksul on neile toeks mentor ja
kaetakse ka osa kuludest.

Rõuge Noorsootöö Keskus on hetkel projekti
esimeses etapis, kus kogutakse noorte käest
lugusid. See tähendab, et noorsootöötaja
küsib noorelt: „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
vastus pannakse võimalikult põhjalikult kirja.
Kogutud 40–50 loost valitakse välja 10–15,
millele lisatakse noorsootöötaja kommentaar.
Edasi liiguvad lood peegeldusrühma, kuhu on
kaasatud inimesed, kes ei ole noortekeskuses
noorsootöö tegijad, kuid on seotud noorte
eluga. Peegeldusrühm valib välja 1–2 lugu,
mis näitavad kõige paremini, mida keskuse
noorsootöös esile tõsta ja millist mõju peaks
keskus noore elus omama.
Airi Parv
Rõuge valla noorsootöö spetsialist

AS Keskkonnateenused: teave seoses
eriolukorraga

Hetkel on AS Keskkonnateenused klienditeenindus suunatud kaugtööle. Kliente ei võeta
vastu üheski kontoris. Kõiki vajalikke toiminguid saab teha kas telefoni või e-kirja (info@
keskkonnateenused.ee) teel või e-iseteeninduses (keskkonnateenused.ee).
Jäätmevedu toimub selliselt nagu lepingutes kirjas ja selles muudatusi ei planeerita. AS
Keskkonnateenused soovitab oma klientidele, et nad ei läheneks prügiveoga tegelevale
töötajatele lähemale kui kaks meetrit. Mahutitele peab olema tagatud ligipääs nii, et inimeste
vahetu kontakt poleks vajalik.
AS Eesti Keskkonnateenused paneb südamele, et kui majapidamises on keegi teadvalt viirusesse
nakatunud või on olemas kahtlus, et ollakse nakatunud, siis mitte koguda jäätmeid liigiti, vaid
panna need suletavasse kilekotti ja panna olmejäätmete hulka. Seda põhjusel, et liigiti kogutud
jäätmed lähevad käsitsi sorteerimisse ja seetõttu on olemas oht töötajate nakatumiseks.
Klienditeeninduse telefoninumbrid üle Eesti:
• Tallinn, Rapla, Rakvere – 640 0800
• Tartu – 738 6700
• Viljandi, Valga, Pärnu – 435 5025
• Hiiumaa – 462 2811
Klienditeeninduse tööaeg on esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00
Üle-eestiline infotelefoni lühinumber on 1919. Lühinumbrile helistades kehtib tavahind, millele
lisandub operaatori teenustasu (EMT võrgust 0,2278 €/min, Tele2 võrgust 0,23 €/min ja Elisa
võrgust 0,30 €/min).

Hei-hei, siin Varstu lasteaed Sipelgas!
Oli teisipäev, 18. veebruar. Lasteaia ees seisis
buss ja meil oli plaan minna vaatama meie
vallakeskust Rõuget. Seda me tegimegi!
Alustasime Eesti Ema kuju juurest. Tegime
ühispildi ja nautisime vaadet. Edasi sõitsime
vallamaja vaatama ja lootsime, et saame
majaga ka seestpoolt tutvuda. Tänu lahketele
inimestele see õnnestuski. Vallavanem leidis
meie jaoks aega, et maja tutvustada. Arvame,
et neil on seal kitsas, aga hubane. Kinkisime

vallamaja rahvale „kuulitrükis“ tehtud pildi ja
meile kingiti kotitäis kommi. Edasi liikusime
Pesapuu vaatetorni juurde, seejärel esitasime
Ööbikoru laululaval oma Eesti Vabariigi
sünnipäeva programmi. Ise laulsime ja ise
plaksutasime.
Tagasiteel tegime suure ja kollase RÕUGE
juures Suurjärve ääres veel mõne pildi ning
vurasime lasteaeda tagasi. Tore oli!
Reporter Sipelgas Varstu Kooli lasteaiast

Rõuge Maarja kiriku teade
Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ei toimu Rõuge kirikus pühapäevaseid jumalateenistusi.
Küll aga on vaimulik pühapäeviti harjumuspärasel ajal kirikus kohal ja kirik on avatud.

Foto: Martin Mark

Rõuge jäätmejaam jääb eriolukorra
ajal avatuks
Jäätmejaama sisenedes palume arvestada, et jaama pääseb sisse üks klient korraga. See on
vajalik selleks, et kliendid jaamas üksteisega kokku ei puutuks.
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Natura metsatoetuse taotlemine

2020. aastal saab Natura metsatoetust
taotleda 4.–22. aprillini. Hüvitatakse
looduskaitseliste piirangute tõttu
saamata jäävat tulu Natura 2000

võrgustiku alal piiranguvööndis,
sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval
alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.
Natura toetust saab taotleda
erametsaomanik enda omandis
olevale metsaalale. Toetuse määrad
on:
Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool
Natura 2000 võrgustiku ala asuvas
sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari
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kohta aastas.
Natura 2000 alal piiranguvööndis,
hoiualal ja projekteeritaval alal
kuni 60 eurot hektari kohta aastas.
Seda võidakse vähendada, kui
eelarvest ei piisa kõikide nõuetele
vastavate taotluste rahuldamiseks.
Füüsilistele isikutele makstavast
toetusest peetakse väljamaksmisel
kinni tulumaks.
Taotluse saab esitada vaid, selle

esitamiseks on vaja toimivat IDkaarti või mobiil-ID-d!
Taotluste esitamisel on teile abiks
Võrumaa Metsaühistu konsulendid
Aarne Volkov ja Aavo Saks.
TÄHELEPANU! Seoses eriolukorraga pakume konsultatsioone
telefoni ja e-kirjade teel, kontorisse
kohale tuleku vajaduse otsustavad
konsulendid.
Konsultatsioone pakutakse kell 9–16

järgmistel aprillikuu kuupäevadel:
6.– 09.; 13.–16. ja 20.–22. aprill.
Esmaspäeviti
ja
kolmapäeviti
teenindab teid Aarne Volkov
(tel 529 9841,
aarne.volkov@metsauhistu.ee);
teisipäeviti ja neljapäeviti Aavo Saks
(tel 518 5587,
aavo.saks@metsauhistu.ee).
Erki Sok
Võrumaa Metsaühistu

Kas sina teadsid, et hakkamasaamist
erinevates olukordades mõjutab
kõige rohkem just elektri olemasolu?
Eestimaad on viimasel ajal tabanud
rohkelt torme, mis on kaasa
toonud hulgaliselt elektrikatkestusi.
Sellel
korral
soovime
sulle
tutvustada Naiskodukaitse loodud
mobiilirakendust „Ole valmis!“,
mis toob kõigile äpi omanikele
peopessa juhised ja nõuanded,
kuidas sellisteks olukordadeks
valmis olla, ning annab teadmised ja
oskused taolistes olukordades toime
tulemiseks.
Mobiilirakendusest leiab juhised
erinevates
olukordades
käitumiseks.
Näiteks
mida
teha
siis, kui pole elektrit, kui oled
metsa eksinud või kuidas anda
esmaabi. Infot saab veel ka tuleja veeohutuse, loodusõnnetuste,
elutähtsate teenuste katkestuste,
küberturvalisuse
ja
erinevate
julgeolekuohtude kohta. Arvestades
info hulka, mida mobiilirakendus

sisaldab, on abiks kategoriseerimine
ja otsingumootor, mis aitab
vajaminevat kiiresti leida.
Rakenduse kõige interaktiivsem
on koduste varude testimise osa,
kuhu saab üles märkida enda
olemasolevad varud, mis sinu
perel peaks olemas olema, et nädal
kriisiolukorras üle elada. Seejärel
saab oma varude nimekirjale
tagasisidet ning vajadusel selle järgi
oma varusid täiendada.
Rakendusest leiab kiiresti erinevad
kasulikud telefoninumbrid alates
hädaabinumbrist kuni mürgistusinfoni, neile saab helistada otse
äpist.
Viimase uuendusena on võimalus
täiendada end küberhügieeni alal ja
oma teadmisi testida. Küberhügieeni
alusõppe moodul on viimane
uuendus, mis mobiilirakendusse
on lisandunud ning mida soovitab
kaitseväe Küberväejuhatus. Kellel
on juba rakendus olemas, peaks seda
värskendama, et küberhügieeni osa

lisanduks.
Mis kõige parem – rakendus on
kasutatav ilma netiühenduseta ning
sisuga saab tutvuda lisaks eesti
keelele ka vene ja inglise keeles.
Rakenduse saab tasuta alla laadida
App Store’ist või Google Playst.
Need, kellel puudub nutitelefon,
kuid on olemas arvuti kasutamise
võimalus, saavad rakenduses olevate
juhenditega tutvuda Naiskodukaitse
koduleheküljel aadressil naiskodukaitse.ee.
Teine lugejamängu küsimus!
Mis on viimane lisandunud moodul
Ole valmis! äpis?
Küsimusele saad vastata lingil http://
bit.do/olevalmis2 või saates kirja
aadressile Karja 24 Võru linn, 65606
(märksõna: NKK Ole Valmis).

Vaata vana akent!
Eesti Vabaõhumuuseum, Tartu
Säästva Renoveerimise Infokeskus
ja Muinsuskaitseamet kutsuvad
taas üles kaasa lööma puitakende
hooldamise teavituspäevade korraldamisel! Üle-eestiline aktsioon
„Vaata vana akent!“ leiab sel korral
aset 23.–24. mail.
Iga päev jääb vanu puitaknaid
vähemaks. Iga äravisatud aknaga
kaob aga tükike ajaloost ja kohalikust
ehituskunsti traditsioonist. Isegi
saja-aastase puitakna saab korda teha

nii, et see näeb välja värske ja peab
vastu veel sada aastat. Ülemaalise
aknapäevaga soovivad korraldajad
juhtida tähelepanu vanade akende
väärtustele ja rõhutada, et ka vana
puitaken võib olla praktiline ja
energiatõhus. Eelmisel aastal toimus
esmakordse üleskutse raames üle
Eesti 36 üritust.
Kui ka sul on soov sel aastal akende
aktsioonis kaasa lüüa ja teha oma
kandis näiteks akende hooldamise
ja taastamise teabepäev või töötuba,

korraldada vanade akende teemaline
joonistuste või fotode võistlus või
üles panna raamatukogus vastava
erialakirjanduse näitus, siis pane
meile kirja toimumise koha aadress,
infot toimuva sisu kohta ning
korraldaja kontaktandmed. Võtame
sinuga peatselt ühendust!
Tule, anname koos vanadele
akendele uue elu!
Kontakt: Aune Mark,
Eesti Vabaõhumuuseumi koolitusprojektide spetsialist

(aune.mark@evm.ee, tel 523 8397)
Lõuna-Eesti koordinaator:
Maria Helena Sõnajalg (Tartu SRIK
Restaureerimiskeskus;
restaureerimiskeskus@srik.ee,
tel 5551 1018)
Kampaaniat korraldavad Eesti Vabaõhumuuseum, Muinsuskaitseamet
ja Tartu Säästva Renoveerimise
Infokeskus. Eesti vanade akende päev
on inspiratsiooni saanud rootslaste
igakevadisest akende restaureerimise
päevast.

Eestis on seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga kehtestatud alates 12. märtsist eriolukord. See olukord on nii eriline, et millegi sellesarnasega pole vähemalt suuremal osal
ühiskonnast seni kunagi kokkupuudet olnud. Seega on mõistlik toimetada päevhaaval, teha otsuseid ja olla valmis neid vajadusel üle vaatama. Selle lehe trükki mineku ajal on meil andmed,
et üleriigiline eriolukord kehtib kuni 1. maini, kui Vabarigi Valitsus ei otsusta teisiti. Loodame südamest, et peagi võtab olukord suuna paremuse poole, me võtame siit kaasa mõned
õppetunnid ning jätkame tugevamatena.
Praegu on oluline pidada kinni neist meetmetest ja piirangutest, mille valitsus ja vallavalitsus on kehtestanud. Need on vastu võetud meie kõigi säästmiseks ning viiruse leviku tõkestamiseks.
Soovitame jälgida Eesti Rahvusringhäälingu uudiseid, Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti teadaandeid ning valla infokanaleid, millest on juttu eraldi artiklis.

Püsi Rõuge valla infoväljas,
jälgi kõiki meie kanaleid!
Praegu on väga inforohke aeg, iga päev tuleb
uut teavet ning eilne info ei pruugi täna enam
samas mahus kehtida.
Rõuge valla kommunikatsioonijuhina teen
kõik endast oleneva, et edastada pidevat ajaja asjakohast infot meie vallas toimuvast,
eriti praegu, eriolukorras. Selleks on meil
olemas ajaleht, koduleht, Facebooki leht ning
erinevad infolistid. Kõige operatiivsemad neist
on muidugi elektroonilised kanalid; ajalehe
puhul tuleb paraku leppida kuni kahenädalase
viitega info tekkimisest avaldamiseni.
Kui olete internetikasutaja, siis soovitan teil

käia regulaarselt valla kodulehel rauge.ee,
märkida meeldivaks Rõuge valla Facebooki
lehe ning kindlasti liituda valla meililistiga.
Meililistiga liitumiseks palun kirjutage
aadressile kommunikatsioon@rauge.ee ja
saatke oma meiliaadress. Listiga liitumiseks
leiab koha ka valla kodulehe avalehel (pisut
allapoole kerides leiate sealt helerohelise
tekstivälja linkidega; samas saab avaldada
soovi ka MTÜ-de ja ettevõtjate listidega
liitumiseks).
Viivika Nagel
Rõuge valla kommunikatsioonispetsialist

Hoiatame uute petuskeemide eest!

Juhime teie tähelepanu ühele uuele petuskeemile, mida kurikaelad praeguses olukorras
kasutavad.
Nimelt helistavad nad ette ja pakuvad kodude desifintseerimise teenust. Räägitakse eesti
keeles ja hetkel on teada ka üks kontaktnumber – 5699 6641 (loomulikult pole välistatud
ka kõik teised numbrid). Rõhutakse nii väikestele lastele kui vanuritele, keda selle teoga
aidatakse.
Palun ärge minge selliste petuskeemide õnge ning palun teavitage sellest ka oma lähedasi!
Samuti ärge laske endale pakkuda viiruse kiirteste, maske ega mingeid viirusevastaseid
imeravimeid, jälgige ainult ametlikke infokanaleid (ERR, Terviseamet, Vabariigi Valitsus,
ministeeriumid). Lõpetage sellised telefonikõned kohe ning leidke oma telefonis võimalus
tülikate helistajate numbrite blokeerimiseks.
Hoidkem end ja teisi!

Eriolukord – kuidas seda Rõuge
vallas rakendatakse?

Lisaks selles ajalehes pikemalt lahti kirjutatud
meetmetele kehtivad meie vallas ka järgmised
elu- ja töökorralduse muutused:
• Kõik valla koolid on viidud kaug- ja e-õppele.
Lasteaedadesse võetakse vastu terveid lapsi,
kellel pole olnud kokkupuuteid haigetega
ning kelle aias viibimine on põhjendatud
vältimatu vajadusega. Rohkem infot saab otse
õppeasutuste juhtidelt.
• Rõuge koostöökeskuse spetsialistid osutavad
oma teenuseid distantsilt, kõigi nendega
saab ühendust telefoni ja e-posti teel, nende
kontaktandmed leiab valla kodulehelt aadressil
rauge.ee/tugiteenused.

• Distantsilt töötavad ka kõik rahvamajad ja
noorsootööasutused. Treeninguid ja huvitegevust ei toimu, kõik üritused on edasi
lükatud või tühistatud.
• Valla perearstid teenindavad kodanikke
eelistatult telefoni ja e-posti teel, koroonaviiruse
kahtluse ja muude viirushaiguste tunnustega
perearsti juurde minemine on keelatud,
lisainfo:
– Misso perearst – 785 6113 ja 5341 3244;
– Rõuge perearstikeskus
– 785 9171, rougeperearst@gmail.com;
– Varstu perearst – 789 3316.
• Suure Munamäe vaatetorn on külastajatele
suletud.
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Rõuge vallavalitsuse töö eriolukorra ajal
Seoses koroonaviiruse levikuga on Rõuge vallamajas ja teenuskeskustes kodanike vastuvõtt peatatud,
ametnikud teenindavad kõiki telefoni ja e-posti teel. Meile edastatavad paberdokumendid saab jätta
vallavalitsuse või teenuskeskuse postkasti.
Vallavalitsuse töökorraldust puudutavad otsused vaadatakse üle iga nädala alguses, palume jälgida
jooksvat infot. Kogu vallavalitsuse meeskonna ja hallatavate asutuste kontaktandmed leiate eelmise
ajalehe vahelehelt ning Rõuge valla kodulehelt aadressil rauge.ee/kontaktid.
Üldküsimustes abistame teid e-aadressil vald@rauge.ee või telefonil 5565 0450.

Elukoha registreerimine ja
perekonnaseisutoimingute tegemine
eriolukorra ajal

Seoses koroonaviiruse Eesti-sisese leviku laienemisega teatab Rõuge Vallavalitsus, et elukoha
registreerimiseks ei pea isiklikult kohale tulema ja alates 19. märtsist on lapse sündi võimalik
registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee. Avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus
kui üksikvanemad.
Elukohateadet saab Rõuge Vallavalitsusele eriolukorra ajal esitada:
• posti teel aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201 Rõuge vald, lisades elukohateatele koopia
isikut tõendava dokumendi isikuandmetega poolest;
• digiallkirjastatuna e-posti teel vald@rauge.ee või haanjasotsiaal@rauge.ee;
• kasutades e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali.
Täpsem info vallakantseleist telefonil 785 9312.

Märka abivajajat ja anna temast teada
sotsiaaltöötajale!
Sotsiaalosakond palub kõigil inimestel jälgida
oma naabruskonnas elavaid inimesi ning
teavitada sotsiaaltöö osakonda puuetega
inimestest, eakatest ja teistest abivajajatest, kes
ei saa kriisiolukorras lähedaste abile toetuda.
Palume ka kõigil lähedastel hoida telefoni teel
kontakti oma üksi elavate eakate sugulaste ja
tuttavatega, et oleks ülevaade nende olukorrast.
Oleme valmis pakkuma abivajajatele tavalisest
suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste, eelkõige
koduteenuse näol.
Sotsiaalosakonna kontaktid:
• Maire Grosmann (Rõuge piirkond)
– 5330 0153, raugesotsiaal@rauge.ee
• Maie Kalnapenkis (Haanja piirkond)
– 523 7065, haanjasotsiaal@rauge.ee
• Marika Heinvee (Misso piirkond)
– 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee

• Kairit Kasuk (Mõniste piirkond)
– 5307 3260, monistesotsiaal@rauge.ee
• Signe Arumäe (Varstu piirkond)
– 5334 1640, varstusotsiaal@rauge.ee
• Laura-Elisa Kägra (lastekaitsespetsialist)
– 526 1829, laura@rauge.ee
• Ave Vill (lastekaitsespetsialist)
– 5915 1456, ave@rauge.ee
• Triinu Õispuu ( sotsiaalosakonna juhataja)
– 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee
NB! Tuletame meelde, et Rõuge hooldekodus,
Mõniste hooldekodus ja Misso sotsiaalkeskuses
on kehtestatud klientide külastamise keeld,
samuti ei võeta ajutiselt vastu pakke. Palume
hooldekodudes ja sotsiaalkeskuses viibivaid
kliente mitte külastada ning suhtuda kehtestatud
külastuskeeldu äärmise tõsidusega.

Rõuge vald vabastab lapsevanemad
eriolukorra ajaks lasteaia kohatasust
Rõuge vallavalitsus otsustas, et eriolukorra
perioodil (so alates 16. märtsist kuni eriolukorra
lõppemiseni) ei pea lapsevanemad lasteaedade
kohatasu maksma.
Kellel märtsikuu arve juba tasutud, neil kajastub
kahe viimase nädala summa ettemaksuna
tulevastel arvetel. Info arveldamise kohta telefonil
523 1801 (Katrin Urbanik, finantsosakonna
juhataja).

Rõuge valla raamatukogude
töökorraldus eriolukorra ajal

Ka meie valla raamatukogud on oma teenust
muutunud oludega ajutiselt kohandanud. See
tähendab, et alates teisipäevast, 17. märtsist
on raamatukogude uksed lugejatele suletud,
raamatute tellimusi võetakse telefoni ja e-posti
teel vastu igal tööpäeval kell 10–16, teavikuid
saab kätte ja tagastada neljapäeviti kell 10–16.
Raamatukogude juhatajad on kättesaadavad
telefoni ja e-posti teel:
• Haanja raamatukogu:
haanjaraamatukogu@rauge.ee, 787 8814
• Krabi raamatukogu:
evi.taal@mail.ee, 787 7123
• Kuutsi raamatukogu:
kuutsirk@rauge.ee, 789 0623
• Luutsniku raamatukogu:
luutsniku.rmk@mail.ee, 506 2351
• Misso raamatukogu:
missork@rauge.ee, 5335 8489
• Mõniste raamatukogu:
monisterk@rauge.ee, 789 1267
• Nursi raamatukogu:
nursirk@rauge.ee, 787 9331
• Ruusmäe raamatukogu:
sirje.moorus@mail.ee, 787 2243
• Rõuge raamatukogu:
rougerk@rauge.ee, 785 9207

Trehvämi Rõugõn!

• Sänna raamatukogu:
sannaair@gmail.com, 5558 8929
• Varstu raamatukogu:
varsturk@rauge.ee, 789 3533
• Viitina raamatukogu:
viitinark@rauge.ee, 787 0191

Kuidas raamatut tellida, kätte saada ja
tagastada?
• Teatage soovitud raamatu(te) autor ja pealkiri
ning kelle lugejakontolt soovite laenutada.
• Infot raamatute olemasolu kohta vastavas
raamatukogus saab kontrollida e-kataloogist
RIKSWEB vorumaa.webriks.ee/.
• Tellitud raamatud pakitakse ja need saab kätte
neljapäeviti kell 10–16.
• Kuna tegemist on eriolukorraga, siis füüsiliselt
toimub laenutamine ja tagastamine vaid ühel
päeval nädalas.
• Raamatukogu ukse taha asetatakse selleks
raamatute väljastamise riiul ja raamatute tagastamise riiul või kast, otsekontakti inimeste vahel
ei toimu.
• Raamatukogu juhataja komplekteerib lugejate
tellimused ja jätab raamatud igale lugejale riiulile
erineva märgistatud pakina.
• Lugejad tagastatavad raamatud riiulile või kasti,
et neid saaks enne raamatukogu ruumidesse
viimist desinfitseerida.
Teavikute vahetamise käigus tuleb vältida
igasugust füüsilist kontakti raamatukogu töötaja
ja lugeja vahel.

Oluline info eakatele eriolukorra ajal

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste
haigustega inimesed. Selles vanuses töötavad
inimesed peaksid võimalusel töötama kodust.
Kõigil üle 60-aastastel soovitab terviseamet
vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel
kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid
haigustunnustega inimestega ning suhelda laste
ja lastelastega vaid telefoni või elektrooniliste
kanalite kaudu.
Terviseamet on andnud soovitused, mida
inimesed peaksid võimaliku nakkusohu kaitseks
ette võtma.

Väldi kaupluse ja apteegi külastamist
Võimalusel ära käi ise poes ja apteegis, selle
asemel palu seal käia lähedastel või kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Koosta poe- ja
apteeginimekirjad (piisava varuga) ning lase
abistajatel kõik asjad ühe korraga tuua ja üle ukse
anda. Kui tarvitad igapäevaselt retseptiravimeid,
siis jälgi, et sul oleks neid varuks vähemalt ühe
kuu jagu. Digiretsepte saab välja osta ka teine
inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes on
vaja selle inimese ID-kaarti, kes ostab, ning selle
inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja
kirjutatud.

1. Pese tihti ja hoolikalt käsi
Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes
kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine
tapab kätele sattunud viiruse. Ühistranspordi
kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele
puhastada ka kindad ja kotisangad.

Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt
Kui vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku
kättesaamisega, tasub võtta ühendust naabrite ja
kogukonnaga ning uurida, kas neil on võimalik
toidu või ravimite toomisega aidata. Kui
ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks abistada,
tasub ühendust võtta valla sotsiaalosakonnaga,
kes vajadusel aitab.

2. Järgi hügieeni
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina
ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti
ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut,
kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte
paljast kätt. Suu ja nina katmine takistab pisikute
ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu
paljast kätt, võivad pisikud ja viirused sattuda
sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida
katsud.
3. Väldi füüsilist kontakti haigusnähtudega
inimesega
Väldi kontakti või hoia vähemalt meetrist
distantsi inimestega, kellel on välised haigustunnused, näiteks köha või nohu. Kui seisad
haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid
tema aevastamise korral piisknakkuse sisse
hingata ja ka ise haigestuda. Kuna praegu on
ka külmetushaiguste leviku periood, siis ei ole
soovitatav kõiki tuttavaid kallistada.
4. Väldi silmade, nina ja suu katsumist
Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku
mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla
hiljuti viiruste poolt saastatud. Kui puudutad
oma silmi, nina või suud mustade kätega, siis on
võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.
5. Kui sul on palavik, köha ja/või hingamisraskused, otsi varakult abi
Ütle tervishoiutöötajale või perearstile, kui
oled olnud lähikontaktis inimesega, kellel on
hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik,
köha või hingamisraskused. Haigussümptomite
(palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame
kodust ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista 112.
6. Kui sul on kerged hingamisteede haiguste
sümptomid, järgi hoolikalt tavapäraseid
hügieeninõudeid, sealhulgas kätepesu, ning
ole võimalusel kodus, kuni oled tervenenud
(minimaalselt 14 päeva).
7. Kas terviseamet viib läbi kodukülastusi?
Terviseametil ei ole praegu kodukülastusi plaanis.
Kui keegi tuleb sind külastama ja väidab, et on
ametiisik, peab ta küsimise korral näitama oma
töötõendit. Juhul, kui on kahtlus, et tegemist pole
ametiisikuga, helista häirekeskusesse numbril
112 või häirekeskuse infotelefonil 1247.
8. Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid produkte
Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega
kuumtöötlemata piima. Ära söö ka pesemata
puu- ja köögivilju.
Et muutunud olukorraga paremini hakkama
saada, pea kinni järgmistest nõuannetest:
Jälgi igapäevast rutiini
Püüa kodus olles nii palju kui võimalik säilitada
oma tavapärane rutiin, järgides üldtervisliku
eluviisi põhimõtteid. Kui võimalik, viibi iga päev
värskes õhus.

Muu oluline info
Kui kaugtöö tegemine pole võimalik ja tuleb
käia tööl, on oluline järgida hügieeninõudeid ja
lihtsaid ettevaatusabinõusid:
• võimalusel väldi ühistransporti ja sõida autoga
või mine tööle jalgsi;
• võimalusel hoia inimestega kahemeetrist vahet;
• pese hoolsalt käsi pärast teiste inimeste
läheduses olemist, pärast õuest tulemist, pärast
tualeti kasutamist, enne sööki, pärast liftiga
sõitmist jne;
• väldi kätlemist, kallistamist ja kehalist kontakti
kõigi inimestega;
Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja vajadusel
palu töövõimetuslehte.
Tervisemure korral küsi nõu tasuta perearsti
nõuandeliinilt 1220 (avatud ööpäevaringselt).
Alates 16. märtsist on avatud üleriigiline abija infotelefon 1247, mis jagab informatsiooni
koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon
töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.
Eesti Perearsti Seltsi koostatud nõuanded:
„Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest?“ leiab
Eesti Perearstide Seltsi kodulehelt perearstiselts.
ee.
Televisiooni vahendusel edastatakse koroonaviiruse kohta ajakohast infot Eesti
Televisioonis (ETV). Alates esmaspäevast, 16.
märtsist on “Aktuaalne kaamera” argipäeviti
eetris neljal korral päevas: kell 12, kell 17, kell
18.30 ja kell 21.00.
Tuludeklaratsioonidega pole vaja kiirustada
Paljud inimesed soovivad tuludeklaratsiooni
esitada paberil. Hetkel on Maksu- ja Tolliameti
bürood suletud. Kuid muretsema ei pea, sest
tuludeklaratsiooni esitamise lõpptähtajani (30.
aprill) on veel piisavalt aega. Maksu- ja Tolliamet
jagab jooksvalt uut infot. Küsimuste korral
võib helistada MTA infotelefonile 880 0811
ning samuti on võimalus kirjutada e-mailile
eraklient@emta.ee.
Politsei- ja Piirivalveameti teeninduste töö
Politsei- ja Piirivalveameti teenindused on
edasilükkamatute toimingute jaoks avatud.
Kriitilise vajaduse puudumisel on parem teenindussaali mitte tulla.
Kui dokument hakkab aeguma, palu abi
lähedastelt, kes aitavad taotlust esitada
iseteeninduses aadressil iseteenindus.politsei.ee
või posti teel aadressile Pärnu mnt 139, 15060
Tallinn.
Rohkem informatsiooni dokumentide taotlemise
kohta leiad politsei kodulehelt aadressil politsei.ee.
Valminud dokumente hoiab Politsei- ja Piirivalveamet teeninduses kuus kuud.

Ära võta lapselapsi enda juurde hoida
Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele väga
ohtlik, küll aga võivad lapsed viirust edasi kanda.
Haigestumise vältimiseks ära kutsu praegu külla
ega võta hoida lapselapsi või teiste lähedaste lapsi.

Pensionite taotlemine
Kui sa ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud
pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab
esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.
ee.
Lisainfot
leiab
veebist
aadressilt
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/
pensioni-taotlemine.

Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või
internetti
Suhtle oma lähedastega iga päev, soovitatavalt
telefoni, e-kirja, kiirsõnumite või sotsiaalvõrgustike teel, ning väldi võimalusel füüsilist
kontakti.

Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu.
Kui saad praegu pensioni kojukandena, aga
soovid hakata saama pangakontole, siis palun
anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada
iseteeninduses, telefonil 612 1360 või e-aadressil
info@sotsiaalkindlustusamet.ee.
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