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Rõuge Vallavolikogu 19. mai 2020
istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Võttis vastu Rõuge alevikus
Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014 otsusega nr
36 kehtestatud detailplaneeringut
„Rõuge vallas Handimiku külas ja
Rõuge alevikus Rõuge tööstusala

detailplaneering“ Rõuge alevikus
Tehnika tn 3 maaüksuse osas ning
määrata maaüksusele depoohoone
rajamiseks maakasutuse sihtotstarve,
hoonestusala ning ehitusõigus ja
muud ehituslikud tingimused.
2. Andis loa suurendada projektis
„Rõuge valla kogukondade võimestamine“ valla omaosalust 2 247,60 euro

võrra. Projekti omaosalus kokku on
8 159,55 ja projekti kogumaksumus
18 458,02 eurot. Projekti raames
soetatakse ja paigaldatakse valla piirkonnakeskustesse digiekraanid.
3. Otsustas võõrandada avaliku
kirjaliku enampakkumise korras
vallale kuuluvad kinnistud:

Nimi ja asukoht

Sihtotstarve ja suurus

Alghind

Tagatisraha

Osavõtutasu

Missokülä küla, Metsaveere

maatulundusmaa,
pindala 3,54 ha

17 000

1 700

340

8 000

800

100

4 000

400

100

10 000

1 000

200

4 000

400

100

45 000

4 500

900

Luutsniku küla, Valgemaja
Varstu alevik, Vilja tn 2
Nursi küla, Nursi
rahvamaja
Krabi küla, Pargiveere
Rõuge alevik, Pargi põik 1

elamumaa,
pindala 14 913 m2
elamumaa,
pindala 9 899 m2
ühiskondlike ehitiste maa,
pindala 2 182 m2
elamumaa,
pindala 4 860 m2
elamumaa,
pindala 3 754 m2

Pakkumiste esitamise tähtaeg on
17. august 2020 kell 10.00. Avaliku
enampakkumise tingimuste kohta
avaldab vallavalitsus teate kohalikus
ajalehes, valla veebilehel ja infokanalites. Jälgige teateid!
4. Andis mittetulundusühingule
Misso vabatahtlikud 10 aastaks tasuta

avalikku kasutusse päästekomando
depoohoone Misso alevikus Tsiistre
tee 3a katastriüksusel ja Tsiistre tee 3
katastriüksusel.
5. Nimetas Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosolekule Rõuge valla
esindajad ja nende asendajad
volikogu volituste ajaks alljärgnevalt:

Suure Munamäe vaatetorn
on avatud iga päev kell 10–20!

Rein Loik (asendaja Aira Udras)
Aigar Kalk (asendaja Jaak Pächter)
Nimetas liidu volikogusse Rõuge
valla esindaja ja tema asendaja
volikogu volituste ajaks alljärgnevalt:
Rein Loik (asendaja Aira Udras)
Järgmine volikogu istung toimub 30.
juunil.

Rõuge alevikus Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu
avalik väljapanek

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et
korraldab Rõuge alevikus Tehnika
tn 3 maaüksuse detailplaneeringu
avaliku väljapaneku 05.06.2020–
04.07.2020.
Detailplaneering on vastu võetud
Rõuge Vallavolikogu 19.05.2020
otsusega nt 1-3/26.
Planeeritav
ala
asub
Rõuge
vallas Rõuge alevikus Tehnika
tn 3 katastriüksusel ja selle
lähialal (Tehnika tänav) Rõuge
aleviku
tööstusala
piirkonnas.
Planeeringuala suurus on 8846
m². Planeeritava katastriüksuse
maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa 95% ja ärimaa 5%.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta
Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014
otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneeringut „Rõuge vallas Handimiku külas ja Rõuge alevikus
Rõuge tööstusala detailplaneering“
Rõuge alevikus Tehnika tn 3
(katastritunnus
69701:001:0096)
maaüksuse osas ning määrata
maaüksusele depoohoone rajamiseks
maakasutuse
sihtostarve,
hoonestusala ning ehitusõigus ja
muud ehituslikud tingimused.
Detailplaneeringu
elluviimisega
kaasneb positiivne majanduslik
ja sotsiaalne mõju. Majanduslik
mõju ilmneb uute investeeringute
näol, mis toetavad vabatahtliku
päästetegevuse
jätkumist
ja
loovad lisavõimalused vabatahtliku
tegevuse
tutvustamiseks
ning
populariseerimiseks.
Päästekomando olemasolu on oluline
ka arvestades tööstuspiirkonna

arendamist ja vajaliku päästevõimekuse tagamist. Sotsiaalne
mõju avaldub elanike kindlustunde tõusmises, sest on tagatud
piirkonnas
kohapealne
päästevõimekus. Kaasaegne töökeskkond ja olmeruumid aitavad
kaasata uusi vabatahtlikke ja on
ilmekas näide, et vabatahtlikku
tööd hinnatakse. Depoohoonest
päästeauto sireenidega väljasõidu
poolt põhjustatud müra ei kuulu
otseselt liiklus- ega tööstusmüra
alla. Tegu on pigem impulssmürale
iseloomulike sündmustega. Kuna
mürasündmusi
esineb
harva,
on müra mõju vähene (ei esine
igapäevaselt). Järgides planeeringus
esitatud
meetmeid,
välditakse
ja minimeeritakse planeeritud
tegevusest tulenevat negatiivset
mõju looduskeskkonnale.
Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes
praeguse olukorraga on depoohoone
ehitamine planeeringualale ja seni
rohtunud maa-ala korrastamine ja
kasutusse võtmine.
Avaliku
väljapaneku
jooksul
on igal isikul õigus avaldada
detailplaneeringu kohta arvamust.
Tulenevalt 12. märtsil 2020 kogu
riigis välja kuulutatud eriolukorra
järgsetest meetmetest on avaliku
väljapaneku ajal võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge valla
kodulehel www.rauge.ee, paberkandjal
on võimalik detailplaneeringuga
tutvuda kokkuleppel planeeringu- ja
ehitusspetsialistiga (Krislyn Prants,
525 3907, planeering@rauge.ee).

Väljavõte planeeeringust

Nursipalu harjutusvälja info
• Esmaspäeval, 8. juunil 2020 kell 21.00–23.59 Eesti Kaitseväe öised laskeharjutused (käsitulirelvad, kasutatakse
helisummuteid).
• Kolmapäeval, 10. juunil 2020 kell 09.00–18.00 Kaitseväe Akadeemia kõrge müratasemega tegevused
(lõhkamisharjutused ja tankitõrje granaadiheitja).
• Neljapäeval, 11. juunil 2020 kell 08.00–17.00 Kaitseväe Akadeemia kõrge müratasemega tegevused
(lõhkamisharjutused ja tankitõrje granaadiheitja).

Raamatupidajad
Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
Valla raamatupidaja on sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks reedel, 12. juunil:
- kell 8–10.30 Varstu teenuskeskuses
- kell 11–14 Mõniste teenuskeskuses
Rohkem infot finantsosakonna telefonil 785 9352.
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Avati Kagu-Eesti spetsialistide
toetusmeede,
2. juunil toimub infopäev

Kagu-Eesti
spetsialistide
toetusmeetme
Rõuge valla taotlusvoor on avatud 22.
maist 22. juunini. Toetust saab taotleda nii
eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva
renoveerimiseks. Meetme raames saab
korrastada või soetada Rõuge valla territooriumil asuva eluruumi.
Toetuse
taotlejate
infopäev
toimub
teisipäeval, 2. juunil kell 17.30–18.30
elektrooniliselt Zoomi keskkonnas.
Registreerumise lingi leiab valla kodulehelt
aadressilt rauge.ee/spetsialistide-programm,
kõigile registreerunutele saadetakse infopäeva
link e-posti teel.
Toetust saavad taotleda spetsialistid, kes vastavad järgmistele nõuetele:
• taotlejal on kutseharidus keskhariduse baasil
või kõrgem haridustase;
• taotlejal on töökohale vastav erialane
väljaõpe või töökogemus;
• taotlejal on Kagu-Eestis tegutsevas ettevõttes
tööandjaga
dokumentaalselt
tõendatav
tähtajatu töösuhe;
• taotleja brutotöötasu taotluse esitamise
seisuga on suurem eelmise kalendriaasta
maakonna keskmisest brutotöötasust (2019. a

Tööpakkumised
Varstu koolilt ja lasteaialt

Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1113
eurot).
• taotlejal puuduvad maksuvõlgnevused.
Projektidesse panustavad võrdselt nii riik,
kohalik omavalitsus kui taotleja. Sel aastal
toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist
ja renoveerimist 45 440 euroga.
Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi
kohta on minimaalselt 5 000 eurot ning
maksimaalselt saab toetust taotleda kuni
10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67%
projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja
omafinantseering moodustab vähemalt 33%.
Toetuse saamise korral peab eluruum olema
vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise
kuupäevast arvates toetuse saaja omandis
ning toetuse saaja alaline elukoht, ka
rahvastikuregistri andmetel, peab olema
Rõuge vald.
Kogu toetust ja taotlemist puudutav info
on leitav valla kodulehel (www.rauge.ee–>
Hanked ja projektid –> Toetusmeetmed –>
Spetsialistide programm).
Infot, nõu ja abi toetuse taotlemisel pakub
Rõuge valla ettevõtlus- ja projektispetsialist
Anneli Piigli (ettevotlus@rauge.ee, 516 9476).

Varstu Kool pakub 2020/2021 õppeaastal tööd põhikooli järgmiste ainete
õpetajatele:
• klassiõpetaja
• matemaatika- ja füüsikaõpetaja
• töö- ja tehnoloogiaõpetaja (0,25 kohta)
• digiõpetuse õpetaja (0,25 kohta)
Varstu Kooli lasteaed ootab oma meeskonda järgmisi õpetajaid:
• õpetaja
• õpetaja abi
• liikumisõpetaja (0,125 kohta)
Sooviavaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata reedeks, 5. juuniks e-kirja teel aadressile kool@varstu.edu.ee.
Lisainfo telefonidel 524 6923 (Merit Kokk, põhikooli õppejuht), 520 7772 (Liivi
Mõttus, lasteaia õppejuht) või 528 8150 (Aive Adler, direktor).
Värbamisotsused teeme jaanipäevaks.

Rõuge vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töökorraldusest
pärast eriolukorra lõppemist

Alates esmaspäevast, 18. maist leevendati
Rõuge vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
töökorralduse piiranguid vastavalt Vabariigi
Valitsuse leevenduste kavale.

Kodanike vastuvõtt vallamajas ja teenuskeskustes
Ametnikud on kodanike teenistuses eelistatult
telefoni ja e-posti teel. Põhjendatud vajadusel
saab ametnikuga kokku leppida kohtumise
vallamajas või teenuskeskuses. Kõigi vallaametnike kontaktandmed leiab kodulehelt
aadressil rauge.ee/kontaktid ning vallamaja
ja teenuskeskuste ustelt. Vallavalitsusele
edastavad dokumendid võib jätta postkasti.
Kohtumistel järgitakse kahemeetrise distantsi
hoidmise nõuet, majja sisenemisel on
kohustuslik desinfitseerida käed ja kanda
maski.
Valla hallatavad asutused
Üldhariduskoolid
15. maist on lubatud osaline kontaktõpe kõigis
haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna
distantsõppele. Kontaktõpet korraldatakse
individuaalselt või kuni kümneliikmelistes
rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult
hajutatult ja järgides võimalusel 2+2
reeglit. Täpsemad tingimused kehtestab ja
teavitab neist asjassepuutuvaid inimesi iga
haridusasutus eraldi. Tingimuste kehtestamisel
lähtub haridusasutuse juht HTM soovitusest
„Õppetöö korraldamine siseruumides alates
15. maist COVID-19 perioodil”.
Lasteaiad
Rõuge valla lasteaiad on avatud. Lasteaia
direktor kindlustab kõigi vajalike tingimuste
täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele ja Terviseameti
juhistele. Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta,
haigestunud laps saadetakse viivitamatult koju.
Huviringid
Lubatud on huviharidus või huvitegevus,
mis toimub kas individuaalselt või kuni 10
õpilasega rühmas. Jälgida tuleb 2 + 2 reeglit ja
järgida hügieenireegleid.
Noortekeskused
Valla noortekeskused avati alates 18. maist,
kuni 31. maini toimuvad tegevused valdavalt
välitingimustes. Ühes rühmas võib olla 10
noort ja noorsootöötaja. Noosootöö Keskuse
juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste
täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele ja Terviseameti
juhistele.
Raamatukogud
Valla raamatukogud avatakse tavapärase töögraafiku alusel, kuid teatud piirangutega. 18.
maist kuni maikuu lõpuni ei tohi kasutada
siseruumides lugemissaale ega lastenurki,
kohapeal teavikute lugemine pole lubatud.
Kasutatud teavikud suunatakse 72 tunniks
karantiini, raamatukogu tagab külastajatele
kasutamiseks desinfitseerimisaine.
Raamatukogu juht kindlustab kõigi vajalike
tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi
Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele
ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni
pidamise eest.

Hooldekodud ja sotsiaalkeskus
Mõniste ja Rõuge hooldekodu ning Misso
sotsiaalkeskus jäävad külastajatele suletuks
kuni 31. maini, edasistest tegevustes võetakse

aluseks Terviseameti nõuded.

Tugevat tervist!
Rõuge vallavalitsus

Terviseameti riskihinnangud COVID-19 piirangute
leevendamise tingimustes. Ennetusmeetmed:

Riskirühma kuuluvad:
• 65+ vanuses inimesed
• kroonilisi kopsuhaigusi (sh astmat), diabeeti (suhkruhaigust), maksahaigusi, neeruhaigusi
(sh neerupuudulikkust), südame- ja veresoonkonna haigusi ja immuunpuudulikkust
põdevad inimesed olenemata vanusest

15 min
Haigena
püsi kodus!

Pese sageli käsi, sest
haigus levib ka
pesemata käte kaudu

Kui kätepesu
võimalust ei ole,
kasuta desinfitseerijat

Hoia distantsi
ja võimalusel
hajuta gruppe

Kata köhides ja
aevastades suu
ühekordse taskurätiga

Hinda riski, kui planeerid grupis kogunemist:

Hoia suhtlusring kitsas,
erinevate gruppidega kohtudes
nakatumise risk suureneb

Risk ja mõju tervisele tavapäraste nakkuse
ennetuse meetmete järgimisel

Ära ole üle 15 minuti
võõrale inimesele
lähemal kui 2 meetrit

Madal

Võimalusel kanna
rahvarohketes kohtades
kaitsemaski või näokatet

Keskmine

Kõrge

Kus toimub?

Välitingimustes
Kes osalevad?

lapsed
0–9

noored
10–29

30–65

Milline grupp?


ei soovita
maski kanda

Millal?

Kui suur
grupp?

mai
algusest


soovituslik, kui kohtud
65+ või riskirühmaga

mai
keskpaigast

alates
juunist

lapsed
0–9

65+ või riskirühmad
grupp, kus
inimesed
usaldavad
üksteist

iga grupp vanuses 0–65

Maski
kandmine

Siseruumis


mask
soovituslik

grupp, kus
inimesed
ei tunne
üksteist


mask
tungivalt
soovituslik

mai
algusest

noored
10–29
grupp, kus
inimesed
usaldavad
üksteist

iga grupp vanuses 0–29





soovituslik, kui kohtud
65+ või riskirühmaga

mai
keskpaigast

grupp, kus
inimesed
usaldavad
üksteist

grupp, kus
inimesed
ei tunne
üksteist



ei soovita
maski kanda

mai
algusest

65+ või riskirühmad

30–65

alates
juunist


mask
tungivalt
soovituslik

mask
soovituslik

mai
algusest

mai
keskpaigast

alates
juunist

mai
algusest

Risk kõrge,
ei soovita
grupp ca 10
inimest

grupp < 50

grupp < 100

grupp ca 10
inimest

grupp, kus
inimesed
ei tunne
üksteist

Risk kõrge,
ei soovita
grupp ca 10
inimest

grupp ca 10
inimest

grupp < 50

grupp ca 10
inimest

grupp ca 10
inimest

grupp < 50

2+2

Muru ja heinamaade niitmisest suveperioodil
Kohe-kohe on ukse ees suur suvi, muru kasvab
mühinal ja ka heinamaad ootavad varsti
niitjaid. Niita tuleks vastavalt vajadusele, et
vältida kulust tekkivat tuleohtu ja risustamist.
Tähele tasub panna, et Rõuge alevikus ja
Viitina külas näeb kehtiv heakorraeeskiri

ette heina niitmist vähemalt kaks korda suve
jooksul.
Keskkonnaamet on andnud soovituse muru
niitmisega mitte üle pingutada ja vähem
kasutatavates aia osades eelista pigem suvist
heinategu. See suurendab aianurga elanike

Soovid osta või müüa, pakud tööd või soovid teenust?
RÕUGE VALLA INIMESTE JA ETTEVÕTJATE
PÄRIS OMA KUULUTUSTEPORTAAL

liigirikkust ja pakub kasvukohti mitmetele
niidutaimedele.
Heinamaad niites tuleks kindlasti arvestada
sealsete asukatega. Et säästa kõrges rohus
elavate linnupoegade ja teiste loomakeste elu,
tuleks heinamaad niita nn servast serva või
keskelt lahku meetodil. Üks turvalisemaid
niitmisviise on alustada niitmisega rohumaa
keskelt, et siis järk-järgult servade suunas
liikuda. Nii saavad jänese-, kitse- ja linnupojad
ning
sulgimise
tõttu
lennuvõimetud
vanalinnud niiduki eest ära põgeneda.
Lisaks muru ja heinamaade niitmisele
käsitlevad Rõuge valla territooriumil kehtivad
heakorraeeskirjad teisigi meetmeid kinnistu
heakorra tagamiseks, sh umbrohutõrje
tegemise, hekkide ja põõsaste ning puuokste
kärpimise, kui need on hakanud väljaspool
kinnistu piire kasvama ja liiklust takistama,
kinnistul asuvate kraavide, truupide ja
sadeveekaevude korrashoiu jne. Kasutusel
mitteoleva ehitise omanik on kohustatud
tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi
heakorra, vältima ehitise varisemisohtlikkust,
sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.
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Valitsus kinnitas pärast eriolukorda kehtivad piirangud ja leevendused
Seoses eriolukorra lõppemisega
ööl vastu 18. maid kiitis valitsus
e-istungil heaks neli korraldust,
millega kinnitati pärast eriolukorda
jätkuvad piirangud ja sätestati
leevendused. Eriolukorra lõppedes
kehtib Eestis edasi tervishoiualane
hädaolukord.
Valitsuses heaks kiidetud piirangud
ja leevendused teemade kaupa:
Alkoholimüügi piirang
Esiteks kinnitas valitsus korralduse, millega piiratakse 18. maist
jätkuvalt alkoholi müüki kõigis
müügikohtades, sealhulgas restoranides ja baarides kella 22-st õhtul
kuni 10-ni hommikul. Piirangut
ei
kohaldata
rahvusvahelisel
reisijateveol kasutatava laeva või
lennuki pardal ning rahvusvahelise
lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.
Alkoholimüügi
piirang
kehtib
toitlustusasutustele, seal hulgas
baaridele ja teistele sarnastele
müügikohtadele kuni 1. juulini.
Karantiin
Teiseks kinnitas valitsus korralduse,
millega kehtestatakse pärast eriolukorra lõppu karantiin COVID-19
diagnoosiga haigetele ja nendega
koos elavatele lähikontaktsetele.
COVID-19 haigel on keelatud alates
diagnoosimisest kuni tervenemiseni
elukohast lahkuda. See kehtib ka
varjupaiga- ja turvakodu jmt teenuse
kasutajatele, kes peavad jääma
karantiini oma viibimise kohta.
Haige lähikontaktsed tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud
ulatuses üksnes juhul, kui neil pole
haigustunnuseid. Kodust tohib
lahkuda igapäevaseks toimetulekuks
hädavajaliku hankimiseks, kui
see pole muul viisil võimalik, ja
õues viibimiseks, kui võetakse
kasutusele kõik meetmed võimaliku
nakkushaiguse leviku tõkestamiseks
ning toimitakse vastavalt Terviseameti juhistele.
Samuti tohib isik lahkuda, kui
on saanud tervishoiutöötaja või
politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast
lahkumiseks, või isiku elu või tervist
ohustava hädajuhtumi korral.
Riigipiiri ületamise piirangud ja
karantiin
Kolmandaks kinnitas valitsus korralduse,
millega
pikendatakse
Eesti riigipiiri ületamise piirangut
ja 14-päevast karantiini riiki
sisenemisel inimestele, kellele see
kehtis ka varem.
Ilma karantiinita saavad üle piiri
Eestisse tulla haigustunnusteta Läti
ja Leedu kodanikud, elamisloa või
elamisõiguse omanikud.
Eestisse saavad tulla ka haigustunnusteta Soome kodanikud,
elamisloa või -õiguse omanikud,
kes tulevad siia tööle, õppima või
tungivatel perekondlikel põhjustel
nagu lähisugulasega kohtumine,
matused, pulmad, haigusjuhtumid.
Jätkuvalt tohib Eesti riigist läbi sõita
haigustunnusteta välismaalane, kes

liigub siitkaudu oma koduriiki.
Riiki tohivad jätkuvalt ilma karantiinita siseneda ning ei pea karantiini
minema kõik need haigustunnusteta
inimesed, kellele see õigus laienes
ka varem. Näiteks kauba ja tooraine
transportijad, rahvusvahelise kaubaja reisijateveoga seotud isikud, Eestis
tegutseva ettevõtte tehnoloogilise
tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid,
rahvusvahelise sõjalise koostöö
raames saabuvad inimesed jt.
Kehtima jäävad liikumispiirangud
ja leevenduste eritingimused
Neljandaks kinnitas valitsus korralduse,
millega
pikendatakse
valdavat osa liikumispiirangutest ja
täpsustatakse nende rakendamisel
ette nähtud tingimusi.
2+2 reegel
Avalikus kohas ja siseruumides
jääb kehtima nn 2+2 reegel, mis
tähendab, et väljas või siseruumis
tohib liikuda koos kuni kaks
inimest, kes peavad hoidma teistest
kahemeetrist vahemaad. Reegel ei
kehti perekondadele ega kodudele.
Reegel kehtib üle Eesti kõikide
tegevuste puhul, mis ei toimu
kodustes tingimustes.
Müügisaalid ja teenindussaalid
Müügisaalides ja teenindussaalides,
toitlustuskohtades ning kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides
peab valdaja tagama 2+2 reegli
täitmist. Müügi- ja teenindussaali
sisenemisel ja väljumisel peab nii
töötajate kui klientide jaoks olema
tagatud desinfitseerimisvahendite
kasutamise võimalus.
Toitlustusettevõtted
Kuni 1. juulini on alates kella 22st külastajatele endiselt suletud
toitlustusettevõtted, küll aga on
lubatud toidu kaasamüük. Pärast 1.
juulit saavad toitlustusettevõtted olla
avatud piiranguteta.
Meelelahutusasutused
Pärast eriolukorra lõppu jäävad
endiselt suletuks ööklubid, kasiinod
ning mänguautomaatide saalid,
vesipiibukohvikud,
täiskasvanute
klubid.
Tallinna-Stockholmi vahelised kruiisid
Kehtima jääb huvireiside keeld
Tallinna ja Stockholmi vahelises
laevaliikluses.
Ajaviite- ja meelelahutusteenused
1. juunist tohivad külastajatele
uksed avada meelelahutusteenuste
pakkujad, näiteks keegli-, bowlingu- ja piljardisaalid, aga ka
laste
mängutuoad.
Teenuse
osutaja peab tagama teenuse
pakkumise
kohas
kuni
50
protsendi täituvuse nõude täitmise,
desinfitseerimisvahendite olemasolu
ning desinfitseerimisnõuete täitmise
vastavalt terviseameti juhistele.
Keegli, bowlingu või piljardi
spordina harrastamisel kehtivad
sportimise osas toodud reeglid.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused
1. juunist tohivad külastajatele
uksed lahti teha saunad, spaad,
basseinid, veekeskused ja ujulad.
Tagatud peab olema 2+2 reegli
täitmine, inimeste hajutatuse nõue,
50 protsendi täituvuse nõue ja
desinfitseerimisnõude
täitmine
vastavalt terviseameti juhistele.
Ujumistreeninguteks kehtivad sportimise osas toodud reeglid.
Jumalateenistused
Lubatud on avalikud jumalateenistused ja teised avalikud
usulised talitused juhul kui
järgitakse 2+2 reeglit ning tagatud
on desinfitseerimisvahendite olemasolu.
Avalikud koosolekud
Avalikke koosolekuid tohib pidada
ainult juhul, kui järgitakse 2+2
reeglit.
Sisetingimustes tohib avalikke
koosolekuid pidada juhul kui
tagatakse kuni 50 protsendilise
täituvuse nõude täitmine. 18. maist
tohib osavõtjaid olla kuni 10 inimest;
1. juunist 50 inimest ning alates 1.
juulist kuni 500 inimest.
Välitingimustes tohib avalikke
koosolekuid pidada juhul kui
korraldaja tagab alates 18. maist
osalejate arvu mitte rohkem kui 100
inimest ning alates 1. juulist osalejate
arvu mitte rohkem kui 1000 inimest.
Järgida tuleb 2+2 reeglit.
Avalikud üritused
Kuni 30. juunini on keelatud kõik
avalikud üritused.
Erandina on lubatud vabas õhus
toimuvad avalikud üritused, mille
külastajad viibivad autos, näiteks
autokinod ja -kontserdid. Ürituse
korraldaja peab tagama 2+2 reegli
täitmise, autost ei tohi väljuda
vältimatu vajaduseta ning autode
parkimisel peab jääma piisav
vahemaa. Ürituse korraldaja peab
vajadusel tagama ürituse läbiviimise
kohas
desinfitseerimisvahendite
olemasolu.
1. juulist on lubatud kinoseansid,
etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid ja muud
avalikud üritused, ka siseruumides
ja välitingimustes pealtvaatajateta
spordivõistlused on lubatud juhul kui
järgitakse 2+2 reeglit, siseruumide
täituvus on maksimaalselt 50
protsenti. Kokku ei või ühelgi
siseüritusel osaleda rohkem kui
500 inimest, ka siis, kui ruumi
50-protsendiline täituvus on sellest
suurem. Välitingimustes on lubatud
osavõtjate arv kuni 1000 inimest.

tohib olla kuni kümme inimest
(välja arvatud eksamitel); eksamite
korraldamisel peavad õpilased
olema eksamiruumis hajutatud;
samuti tuleb hajutatult korraldada
õppijate rühmade liikumist ning
ühiskasutatavad asjad tuleb pärast
kasutamist desinfitseerida.
1. juunist tohib huviharidust ja
-tegevust korraldada viisil, et
järgitakse 2+2 nõuet, siseruumide
täituvus on maksimaalselt kuni
50 protsenti ning välitingimustes
tagab korraldaja osalejate arvu,
mis pole suurem kui 100 inimest.
Sportimisega seotud huviharidus või
-tegevus sätestatakse eraldi.
12. juunist tohib korraldada
noortelaagreid ja õpilasmalevaid,
kui
tagatakse
2+2
nõue,
osavõtjaid
on
maksimaalselt
kuni 300 ning ühes rühmas kuni
20 inimest. Korraldaja peab
tagama desinfitseerimisvahendite
olemasolu.
Autokoolides ja mujal tuleb sõiduõppel arvestada, et autos tohib viibida
üksnes õpetaja ja õpilane, sõidukis
on desinfitseerimisvahendid.
Koolituse korraldaja puhastab pärast
igat sõidutundi need pinnad, mida
õpilane on katsunud.
Sportimine
Õues tohib sportida, treenida ning
pidada spordi- ja liikumisüritusi
juhul kui on järgitud 2+2 reegel
ning
osalejaid
maksimaalselt
10 ja korraldaja on taganud
desinfitseerimisvahendite olemasolu. Alates 1. juunist tohib osalejaid olla maksimaalselt 100
ning korraldaja peab olema
taganud desinfitseerimisvahendite
olemasolu. Piirang ei kehti kõikide
spordialade võistkondadele, kui
järgitakse spordiala rahvusvahelisest
võistlusmäärustikust
tulenevaid
nõudeid ning Eesti täiskasvanute
koondise kandidaatide treeningul ja
meistriliiga treeningul.
Välitingimustes
on
lubatud

korraldada ilma pealtvaatajateta
spordivõistluseid kui osalejaid on
maksimaalselt 100. Tagatud peab
olema
desinfitseerimisvahendite
olemasolu.
Sisetingimustes tohib sportida,
treenida ning korraldada spordija liikumisüritusi juhul, kui on
tagatud 2+2 nõude järgimine,
maksimaalselt
50
protsendi
täituvus, desinfitseerimisvahendite
olemasolu ning kui osalejaid on
maksimaalselt 10. 1. juunist grupi
suurust enam piiratud ei ole,
kuid jätkuvalt tuleb arvestada 50
protsendi täituvuse ja 2+2 reegliga.
Sama kehtib ka treeningrühmade
kohta. Piirang ei kehti kõikide
spordialade võistkondadele, kui
järgitakse spordiala rahvusvahelisest
võistlusmäärustikust
tulenevaid
nõudeid ning Eesti täiskasvanute
koondise kandidaatide treeningul ja
meistriliiga treeningul.
Muuseumid ja näitusasutused
Muuseumite
ja
näitusasutuste
külastamisel tuleb järgida 2+2
reeglit. Rühmakülastuse korral
võib külastajaid olla grupis maksimaalselt kümme, tagatud peab
olema
desinfitseerimisvahendite
olemasolu. Külastajate poolt tihedamini puudutavaid pindu tuleb
sagedasti puhastada. Korraldaja
asendab võimaluse korral füüsilisel
kandjal olevad tasuta infomaterjalid
digitaalsetega.
Samuti ei korraldata ühiselt kasutatavate
vahendiga
loovtöid,
töötubasid või kui korraldatakse, siis
tagatakse iga kasutaja järel nende
desinfitseerimine
Kehtestatud piirangud ja meetmed
kehtivad korralduses nimetatud
tähtajani või korralduse muutmiseni
või kehtetuks tunnistamiseni ning
nende
vajalikkust
hinnatakse
hiljemalt iga kahe nädala tagant.

Haridus
Põhikoolides,
gümnaasiumides,
kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides
(välja arvatud ülikoolide ja
teadusasutuste teadus- ja arendustegevuses),
samuti
täienduskoolitusasutustes,
huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud
noortekeskuste tegevuses tuleb
järgida: 2+2 reeglit; õppijate rühmas

Teadmiseks kõigile 2019. aastal Rõuge vallas sündinud laste vanematele
Arvestades ülemaailmset erilist olukorda ei korralda me sel kevadel Rõuge vallas 2019. aastal sündinud
beebidele ja nende vanematele lusikapidu. Valla traditsioonilised kingitused oma pisikestele kodanikele –
graveeritud hõbelusikas ja raamat – toimetatakse asjaosalistele koju juunikuu jooksul.
Asjakohaste küsimustega saab võtta ühendust telefonil 526 1829 või e-aadressil laura@rauge.ee.
2019. aastal sündis Rõuge valda 37 beebit: 19 tüdrukut ja 18 poissi, neist üks paar kaksikuid.
Imelist kooskasvamist, armastust ja hoolimist!
Rõuge Vallavalitsus

Esimesse klassi astumise avaldused
tuleb esitada maikuu jooksul
Hea lapsevanem kui sinu laps alustab sügisel kooliteed mõnes Rõuge valla koolis, siis palun
esita kooliastumise avaldus 31. maiks!
Aitäh kõigile neile, kes on avaldused juba esitanud! Kõigil teistel palume seda teha esimesel
võimalusel, avalduse vormi leiab valla kodulehelt ja koolide kodulehtedelt.

Foto: Grethe Rõõm
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Kui mõtiskelda selle üle, kuidas
on võimalik kellelegi ühel päeval
lihtsalt rõõmu valmistada, siis
tuleb meil kõigil pähe erinev mõte.
Selleks võib olla hea sõna, kulleriga
saadetud lillekimp, telefonikõne
kallile inimesele, võib-olla isegi
heategevuskampaania korraldamine
või hoopis midagi muud.
Enneolematus eriolukorras, mis
meid sel kevadel saatnud on,
ning kriisis olles kogesime ilmselt
kõik vähemal või rohkemal
määral üksinda olemise võlu või
hoopistükkis valu. Isolatsioonis
olemine nõudis pingutust, harjumuste
muutmist,
ebatavalist
suhtlust, kogeti väga konkreetset

Siis, kui sul on võimalik puudutada headust…
enese isoleerimist tavapärasest
rutiinist
ja
eluolust.
Erilise
kohtlemise ja tugeva isolatsiooni
osaliseks
said
hooldekodude
ning sotsiaalkeskuse elanikud.
Kehtima hakkas külastuskeeld,
mis ei ole tänaseni lõppenud
veel tänagi. Selles elukorralduses
toimetulek sai teoks tänu Rõuge
ja Mõniste hooldekodudes ning
Misso sotsiaalkeskuses töötavatele
suure südamega inimestele. Aitäh
teile, head Rõuge ja Mõniste
hooldekodude
ning
Misso
sotsiaalkeskuse inimesed, kes te
hoolitsesite meie hoolde usaldatud
klientide eest!
Eriolukorra ajal kutsusime inimesi

Lihtne ja väike rõõm – Rein Kirsbaum Varstust

üles saatma enda lähedastele, kes
hooldekodus või sotsiaalkeskuses
elavad, kirju, tervituskaarte või
fotosid. Seda ikka selleks, et neil oleks
pisutki rohkem rõõmu ning isiklik
puudutus selle kaudu oma lähedaste
poolt. Sellele üleskutsele reageeris ka
Kalev Annom Võrumaa Teatajast,
ta saatis hooldekodude klientidele
ja Misso sotsiaalkeskusesse sooja
südamega kaks Võrumaa Teataja
väljaande numbrit. Aitäh selle
hoolivuse ning selle eest, et nendel
kahel päeval oli igal hooldekodu ja
sotsiaalkeskuse elanikul lugemiseks
päris oma ajalehenumber.
Ühest mõttest sünnib teine. SA Tilsi
Perekodus elavate lastega tahtsime

Heateo tooted

tuua natukenegi rohkem rõõmu
Misso sotsiaalkeskuse elanikele.
Perekodu
lapsed
joonistasid
lastekaitsespetsialist
Laura-Elisa
algatusel
igale
sotsiaalkeskuse
elanikule kaardikese, kuhu kirjutati
sisse kevadine tervitus. Kaardid
olid kõik erilised, omanäolised ning
isiklikud. Näiteks sai üks vanahärra
kaardi, millele olid joonistatud
mesilased ja must koerake –
need meenutasid tema endiseid
lemmikuid ning koduseid tegevusi;
üks proua sai kaardi, millele olid
joonistatud noodivõtmed, sest talle
meeldib muusika ning ta mängib
pilli; järgmine härra sai kaardi, kuhu
oli joonistatud traktor, sest tegemist

on elupõlise endise põllumehega.
Lisaks kaartide joonistamisele
küpsetasid perekodu lapsed meile
kaasa karbitäie muffineid, et
pakkuda veel killuke lisarõõmu.
Lihtne, soe ja hooliv. Ka selliselt
saab rõõmu valmistada, selleks ei
pea olema tuhandeid eurosid, suurt
projektimeeskonda või palju ning
koormatena kinke. Killuke headust,
natuke loovust ning heategu ongi
tehtud.
Hoolimist!
Laura-Elisa Kägra, Triinu Õispuu

Heateo toodete edastaja Laura-Elisa. Fotod: Triinu Õispuu

Paganamaa päevad toimuvad!

Paganamaa päevad toimuvad ka sel
suvel, traditsiooniliselt juuli teisel
nädalavahetusel 10. ja 11. juulikuu
päeval ning seekord koostöös Rõuge

rahvamajaga.
Reede õhtul alustame Vikerraadio
saate „Ööülikool“ avaliku salvestusega, kus lektoriks on Krabi
kogukonna taustaga psühholoog
Avo-Rein Tereping. Ööülikoolile
järgneb üllatusesinejaga simman.
Laupäeva varahommikul pakume
Paganamaa Liivajärvel Anu ja
Triinu Tauli päikesetõusukonsterti,

mille järel saab elamust edasi
kanda hommikujoogas või -matkal
Paganamaa maastikul ning nautides
toitvaid maitseid Paganamaa einelas.
Kui päev on suures lõunas,
jätkame
orienteerumismänguga
„Vanapagana
lugu“,
kohtume
legendide
rajal
ja
naudime
vanu häid Paganamaa päevade
staare
ning
üllatusesinejatega

kultuuriprogrammi. Ära ei jää ka
traditsiooniline-unikaalne
Vanapagana supiköök!
Õhtuse maiuspalana esietendub Jan
Rahmani võrukeelse näitemängu
dramatiseering
„Kõllaku
küla
katastroof “ Rõuge ja Krabi
näitemängusõprade poolt (lavastaja
Riina Kööts).
Suure simmani peame maha

legendaarse ansambliga „Kukerpillid“.
Piletite eelmüügiga alustame juunis
Krabi poes ja Rõuge rahvamajas. Kes
ees, see sees, müügipiiriks oleme
seadnud 800 hinge.
Kohtumiseni Paganamaa päevadel!
Aive Adler
Paganamaa Arendamise MTÜ
juhatuse liige

Märka abivajavat noort!

OORED
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SUVEKS T
h
Olles noore lähedane, tuttav, õpetaja,
maja- või kogukonnakaaslane või
omades noore elus mis iganes rolli,
on meil kõigil võimalus anda oma
panus sellesse, et ennast kaotanud
noor saaks abi. Tihti võime tunda
end abituna ega tea päris täpselt,
mil moel toetada abi vajavat noort.
Siinkohal on esimeseks toetavaks
sammuks teadmine, et Rõuge vallas
tegutseb Noorte Tugila programm.
See on suunatud mittetöötavatele ja
-õppivatele noortele vanuses 15–26
aastat.
Noorte
Tugila
noorsootöötaja
toetab noori ja aitab neil oma
soovides selgusele jõuda. Ta aitab
luua kontakte haridusasutuste,
organisatsioonide ja tööandjatega.
Noorsootöötaja hoiab noortega

pidevat kontakti, tunneb huvi
nende tegemiste vastu, julgustab,
motiveerib ja innustab. Praegusel
ajal on eriti oluliseks kujunenud
toetamine õpingute jätkamisel,
motivatsiooni
ja
eesmärkide
leidmisel
ning
töömaailma
suundumisel. Olgu selleks siis CV
või motivatsioonikirja koostamine
või mis iganes abi kuni tööle mineku
põhjuste leidmiseni välja.
Kuidas abivajavat noort tunda ära?
See ongi keeruline, sest üldjuhul
ei viita sellele väliselt miski. Kiire
elutempo tõttu vahel isegi ei märgata,
et noor on kõigele käega löönud, ei
suuda pikemat aega tööd leida ja
on sihi kaotanud. Enamasti tulevad
probleemid ilmsiks siis, kui keegi
päriselt noore vastu huvi tunneb ja

märkab, et tema käitumises, hinnetes
või ellusuhtumises on toimunud
mingisugune muutus. Ja sellisel
juhul on tähtis teada, et just Noorte
Tugila noorsootöötajal on aega ja
soovi noort aidata, et üheskoos
parima lahenduseni jõuda.
Mina kui noorsootöötaja olen
valmis olema noore sõber ja
toetaja. Usun noortesse ja teen kõik
võimaliku, et nad ise usuksid eelõige
iseendasse, aga ka ümbritsevasse
maailma. Minuga saab ühendust
telefoninumbril 5551 5759.
Iga noor on eriline, Rõuge Noorte
Tugila ulatab sõbrakäe!
Kädi Helstein
Rõuge Noorte Tugila noorsootöötaja

,48 EUR/ 20.-24.07
Töötasu 33
17.07 ja
Periood 1 a.-1-päevased tööd duses,
Sobivad kumajanduses, kaubantööd jm
Tööd põll haljastus- ja koristus tust,
heakorra-, alusel tasu eest maju
Paku võim
re Liider,
toitlustustormistab tööle Piiriveealusel
Noored v sub tööde eest arve ,
tööandja taendine Orava, RäpinaMisso
Piirkond: , Värska, Meremäe,
Mikitamäe
WWW.PIIRIVEERE.EE

INFO NOORTELE:
REGISTREERUMINE MALEVASSE ALGAB 30. MAIL KELL 12.00
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Sotsiaalosakonna eluolust eriolukorra ajal
Meie tublid sotsiaalosakonna töötajad, kelle päevad olid eriolukorra ajal
tihedasti tööd täis, võtsid selle kõige
kõrvalt vastu väljakutse märgata
ja jäädvustada lihtsaid asju enda
ümber.
Jagame teiega maikuu teise nädala
fotosid, mille puhul oli nende
ülesandeks teha pilti oma tööelust
eriolukorra ajal.
Nautige!

Sotsiaaltöötaja üks paljudest argipäevadest ehk toiduabi jagamine.
Foto: Maire Grosmann

Kodukontori parim hetk. Foto: Laura-Elisa Kägra

Lastekaitsetöös ette tulev töökasvatus.
Foto: Laura-Elisa Kägra

Lihtsad ja siirad Misso inimesed.
Foto: Marika Heinvee

Pärast väsitavat mõttetööd saabub see
hetk… Foto: Ave Vill

Päris tore on üle pika aja olla tagasi reaalsuses. Foto: Signe Arumäe

Mitu pead on ikka mitu pead.
Foto: Triinu Õispuu

Loodus tühja kohta ei salli ehk pildike sellest,
kui kass hõivab su kodukontori tooli.
Foto: Kairit Kasuk

Puhas rõõm ja eduelamus. Foto: Triinu Õispuu

Luksushetked, mil ka sotsiaaltöötajal on isiklik sekretär.
Foto: Maie Kalnapenkis

Oma koduköögis toidu valmistajad ja müüjad peavad end registreerima
Eraelamus ehk koduköögis toidu
valmistamisel müügi eesmärgil tuleb
oma tegevusest teavitada.
Veterinaar- ja Toiduameti (VTA)
toiduosakonna juhtivspetsialisti Ebe
Meiterni sõnul on paljud inimesed
asunud
oma
koduköökides
valmistama toitu ning seda
just müügi eesmärgil. „Seoses
eriolukorraga nägime, et inimesed
on hakanud üha enam kasutama oma
kodukööke, et valmistada erinevaid
tooteid müügiks. Eraelamus toidu
valmistamine on lubatud, kuid
siinkohal on oluline rõhutada,
et ametit tuleb oma tegevusest
teavitada,“ selgitas Meitern.
Äritegevuse alustamine eraelamus
on väljakutse ning suurele hulgale
inimestele toidu valmistamisel
tuleb
tagada
toiduohutus.
„Seetõttu on oluline läbi mõelda
kõik toidu käitlemise ja ohutuse
seisukohast olulised nüansid ning
tegevused: koostada nõuetekohane
enesekontrolliplaan koos vajaliku
dokumentatsiooniga,
määrata
toidule säilivusaeg, omada teadmisi
toiduohutusest ja toidu käitlemisest,“
kirjeldas Meitern kogu protsessi. Kui
tingimused toidu käitlemiseks on
loodud ja täidetud, siis tuleb ametile
esitada teatis eraelamus toidu
käitlemise kohta.
Informatsioon eraelamus toidu
käitlemise kohta on leitav VTA
kodulehel eraelamu rubriigist.
„Juhul kui on küsimusi või
soovitakse rohkem infot eraelamust
toidukäitlemise
kohta,
võib

pöörduda VTA maakondlike keskuste poole, kus spetsialistid aitavad
nõu ja jõuga,“ julgustas Meitern abi
küsima.
Taustainfoks:
eraelamus
toidu
valmistaja võib olla nii füüsiline
kui ka juriidiline isik, kes tegeleb
turustamise eesmärgil toidu valmistamisega kohas, mille põhikasutusala
on eraelamu.
Eraelamus toidu käitlemise kohtadeks loetakse ehitisi, rajatisi ja
ruume, mida kasutatakse peamiselt
eraelamuna, näiteks eramaja köök,
abiköök, suve- ja väliköök. Juhul
kui ruumid on toidu käitlemiseks
spetsiaalselt kohaldatud, siis ei ole
enam tegemist toidu käitlemisega
eraelamus. Sellisel juhul tuleb
juhinduda toidutöötlemise ettevõttele kehtestatud nõuetest. Toidu
valmistamise ja selle müügiks
pakkumise puhul tuleb meeles
pidada, et toit peab olema tarbija
jaoks ohutu ja nõuetekohane.
Teatamise puhul on tegemist
protseduuriga, mille käigus informeeritakse ametit ettevõttest, kus
toitu käideldakse, selle asukohast,
käitlemisvaldkonnast ja käideldavast
toidugrupist.
Majandustegevusteadet saab esitada läbi Maaeluministeeriumi
kliendiportaali, eesti.ee keskkonna
kaudu või saates selle allkirjastatult
asukohajärgsele VTA maakondlikule
keskusele.
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Ohvriabi kriisitelefon: vaikivad lähedased ja naabrid aitavad
vägivalla jätkumisele kaasa
Eriolukorra ajal langes ohvriabi
kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla
tõttu abi otsijate hulk oluliselt.
Kuna
paljude
vägivallaohvrite
jaoks vähendas kriis abi otsimise
võimalusi, oli oluline, et vägivaldsest
suhtest
teadlikud
lähedased,
töökaaslased ja naabrid vägivalla
lõpetamisele kaasa aitaksid.
„Kriisitelefonile helistas aprillis kaks
korda rohkem inimesi kui kriisieelsel
ajal, kuid perevägivalla teemaliste
kõnede arv vähenes ligi 40 protsenti,“
ütleb sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse ja kriistelefoni juht
Mari Tikerpuu. „See ei tähenda, et
vägivalda oleks vähemaks jäänud,
pigem vastupidi. Vägivallatseja jaoks
oli see „hea” keskkond – nii tema
kui ka ohver olid pidevalt kodus.
Kui ohvril oli enne võimalus suhelda
tööl või minna abi otsima ajal, kui
vägivallatseja oli tööl, siis see tee oli
eriolukorra ajal ära lõigatud.”
„Kõik abivõimalused ohvritele on
endiselt olemas,” ütleb Tikerpuu,
kuid rõhutab, et eriti suur roll
vägivalla lõpetamisele kaasaaitamisel
on just kõrvalseisjatel.
„Need, kes on saanud eriolukorraga

kohaneda ja kellel on nüüd aega
märgata naabritega toimuvat, võiks
abivajajatest teada anda. Ohvriabi
kriisitelefonilt 116 006 saab abi
igaüks, kes langenud kuriteo või
vägivalla ohvriks,“ lisas ta.
Tikerpuu sõnul kirjeldavad paljud
vägivalda kannatanud inimesed
kogemusi, kus aastaid kestnud
vägivalla kohta ei küsinud midagi
ei töökaaslased, naabrid ega
lähedased. „Vägivallamärgid kehal,
muutused sotsiaalses suhtluses,
korterist kostvad valjud hääled, töölt
eemal viibimine – need on näited
tavapärastest olukordadest, mis
võiks meid julgustama tegutsema,
et aidata vägivallaohvreid ning
sageli ka vägivalda pealt nägevaid
lapsi. Selliseid märke ignoreerides
muutume paratamatult vägivalla
jätkumisele kaasaaitajateks,“ selgitas
Tikerpuu.
Maikuus algas ka üle-eestiline
teavituskampaania, mis kutsub
kõrvalseisjaid märkama ja aitama
perevägivalla all kannatajaid.
Kampaaniat korraldavad pro bono
turundusagentuur Havas Creative
ja meediaagentuur Havas Media

koostöös
sotsiaalkindlustusameti
ohvriabi meeskonnaga.
„Inimesed on rohkem kodus ja
kergem on märgata. Oma kampaaniaga rõhutame, et abivajaja on
tegelikult väga lähedal – võib-olla
lausa teisel pool sinu koduseina.
Õnneks on ka abi lähedal, aga
selleni jõudmiseks on tarvis seda
teadvustada. Loodame, et tänu
kampaaniale jõuab vajalik abikäsi
just nendeni, kellel seda kõige enam
tarvis on,” rääkis turundusagentuuri
Havas Creative’i juht Mailis Timmi.
Sekkumiseks ja hoolivuse väljendamiseks on palju erinevaid viise.
„Me ei tohiks karta oletatavalt
kannatanult võimaliku vägivalla
kohta otse küsida, me võime seda
teemat arutada laiemas pereringis.
Tänase kampaaniaga julgustame
inimesi parimate sekkumisviiside
leidmiseks nõu pidama ohvriabi
kriisitelefoniga 116 006. Kui lähedased ja naabrid sageli pelgavad,
et neil puuduvad sekkumiseks ja
abistamiseks piisavad teadmised ja
oskused, siis siin ongi meie ohvriabi
spetsialistid neile abiks, et leida igale
olukorrale sobiv lähenemisviis,“

selgitas Tikerpuu.
Lisainfot leiab ohvriabi kodulehelt
www.palunabi.ee/sinasaadaidata
ja kampaaniavideot näeb ameti
Youtube’i lehelt. Tasuta meediapindadega toetavad kampaaniat All
Media Eesti, Artist Media, Delfi,
Digiekraanid, JCDecaux Eesti,
Liftireklaam, Postimees Grupp,
Õhtuleht. Reklaami valmimisse
panustasid Ivo Uukkivi, Ajar
stuudiod, Bonus tõlkebüroo, Henri
Saks, Martin Haljaste.
Taustainfo
• Aprillis helistas ohvriabi kriisitelefonile 631 inimest, mis on
varasema
kuuga
küll
kahekordistunud, kuid see on tingitud
muudest põhjustest – perevägivallast
tingitud pöördumised on asendunud
vaimse tervise ja suitsiidi teemadega.
Kriisieelsetel kuudel oli ohvriabi
kriisitelefonile pöördumiste põhjuseks peamiselt perevägivald.
Aprillis need pöördumised oluliselt
vähenesid – kogu kõnede hulgast
moodustasid perevägivallast tingitud
kõned aprillis 15% varasema 30–50%
asemel.

• Politsei, ohvriabi, naiste tugikeskused, kohalikud omavalitsused
jt abistavad kannatanuid jätkuvalt –
teenuseid vähendatud ei ole.
• Küsi sekkumiseks nõu ohvriabi
kriisitelefonilt 116 006 või vaata
nõuandeid selle kohta, kuidas sina
aidata saad aadressilt www.palunabi.
ee/sinasaadaidata. Ohvriabi kriisitelefon on tasuta kriisitelefon, mis
on avatud ööpäevaringselt. Inimesed
saavad abi ja nõu küsida eesti,
vene ning inglise keeles. Neid, kes ei
soovi või ei saa helistada, aidatakse
ööpäevaringselt ja kolmes keeles ka
veebivestluse kaudu aadressil www.
palunabi.ee (alusta vestlust).
• Abi vajavast lapsest teata sotsiaalkindlustusameti
lasteabitelefonile
116 111.
• Kui naabrite juurest kostub
karjumist, vägivallale viitavaid hääli
või appikarjeid, siis teavita koheselt
politseid 112. Märkamine on esimene
samm. Vaikides oled perevägivalla
kaasosaline!

Mis erinevus on „kõlblik kuni“ ja „parim enne“ toidul?

Pärast 03.06.2020 möödumist ei tohi seda toitu müüa, jagada ega tarbida.
Aeg-ajalt kerkib uuesti esile
küsimus, mis vahe on väljenditel
„kõlblik kuni“ ja „parim enne“.
Nendel kahel väljendil on aga
võimalik kergesti vahet teha, kui
mõelda sõnade tähendusele.

Toit, millel on väljend „kõlblik kuni“,
ei kõlba toiduks pärast märgistusel
esitatud kuupäeva möödumist. Toit,
millel on väljend „parim enne“, ei ole
pärast esitatud kuupäeva möödumist
enam parimate omadustega, kuid on

teatud aja jooksul söögikõlbulik.
„Kõlblik kuni“ tähistab kuupäeva,
milleni võib toitu ohutult tarbida.
Selline märgistus on kiiresti
riknevatel toitudel nagu näiteks
suitsutatud kala, lihatooted, salatid
ja jogurtid. Pärast „kõlblik kuni“
kuupäeva möödumist ei tohi seda
toitu müüa, jagada ega tarbida, kuna
säilimisaja möödumisel võivad selles
arenema hakata tervisele ohtlikud
mikroorganismid.
Kiiresti riknevate toitude puhul on
eriti oluline pidada kinni pakendil
esitatud säilitamise tingimustest,
üldjuhul peab sellist toitu säilitama
jahutatult ehk külmkapi temperatuuril +2…+6 ˚C. Samuti
on oluline pidada kinni pakendil
esitatud kasutamise tingimustest
nagu näiteks „pärast pakendi

avamist tarbida 3 päeva jooksul“.
„Parim enne“ tähistab kuupäeva,
milleni toode säilitab oma eeldatava
kvaliteedi. Pärast „parim enne“
kuupäeva
möödumist
võivad
toidu
kvaliteediomadused,
nt
lõhn, maitse või tekstuur, olla
veidi muutunud, kuid on endiselt
head ja teatud aja jooksul on see
toit söömiseks veel ohutu. „Parim
enne“ kuupäevaga on tähistatud
leib, sai, küpsised, maiustused,
maitseained, jahud, karastusjoogid,
konserveeritud tooted ja paljud
teised toidud. Kvaliteediomaduste
muutustena võib tuua järgmised
näited: maitseained ei pruugi olla
enam nii aromaatsed, aga on endiselt
head; leib ei ole enam nii pehme, aga
on tarbitav, ning hommikuhelveste
vitamiinisisaldus võib olla langenud.

„Parim enne“ kuupäeva ületanud
toitu tohib müüa ja jagada
eeldusel, et sellest on tarbijat
teavitatud.
Tarbijakaitseseaduse
mõistes on tegemist puudusega
kaubaga, mis tuleb eraldada uuest
kaubast ja mille müügikohas tuleb
panna välja asjakohane teave.
„Parim enne“ kuupäeva ületanud
toidu tarvitamisel peaks tarbija
kontrollima, kas pakend on terve
ning kas toit lõhnab ja maitseb hästi.
Samuti peab sellise toidu müüja või
jagaja saama aru, et võtab endale
teatud vastutuse toidu ohutuse eest
ega tohi jagada toitu, mis ei ole
söögikõlbulik, näiteks hallitanud
maasikaid või n-ö kummis konservi.
Külli Johanson, toidu üldnõuete
büroo peaspetsialist
Allikas: Maablogi postitus

Riik eraldas korterelamute rekonstrueerimiseks täiendavalt 71 miljonit eurot
Valitsus kiitis mai keskel heaks
määruse, millega riik suunab
ehitussektorisse eriolukorrast tulenevate tagajärgede leevendamiseks 71 miljonit eurot. Raha
läheb korterelamute rekonstrueerimistoetuseks ning paika said ka
selle toetuse taotlemise tingimused.
„On hea meel, et valitsus on
otsustanud toetada sel aastal
korterelamute kordategemist 100
miljoni euroga, mille hulka kuulub
nii juba varem välja kuulutatud
28,5-miljoniline
korterelamute
rekonstrueerimistoetus kui ka uus,
eriolukorrast tekkinud vajaduse
tõttu välja töötatud toetus,“ ütles

majandus- ja taristuminister Taavi
Aas. „Kindlasti on sellest abi,
et ehitussektoril jaguks kriisist
hoolimata tööd ning meie majad
muutuksid energiatõhusamaks ja
ohutumaks.“
COVID-19 eriolukorrast tuleneva
korterelamute
rekonstrueerimistoetuse tingimused sarnanevad suurel määral eelmise
aasta rekonstrueerimistoetuse tingimustega, kuid tehtud on mõned
muudatused. Näiteks kui varem said
riigilt abi küsida enne 1993. aastat
kasutusse võetud korterelamute
ühistud, siis nüüd on seda laiendatud
kuni 2000. aastani kasutusse võetud
elamutele.

Suuremahulise rekonstrueerimise
korral on toetuse maksimaalne
osakaal vastavalt taotleja piirkonnale 30–50 protsenti rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest. 50 protsenti kuludest katab
riik nendes piirkondades asuvatel
korterelamutel, kus taotluse esitamisele eelneva aasta kinnisvara
turuväärtus on madalam kui 500
eurot ruutmeetri kohta, samuti kõigi
väljaspool Tartut ja Tallinnat asuvate
muinsuskaitsetingimuste all olevate
korterelamute rekonstrueerimisel.
Väga madala kinnisvara tehinguväärtusega piirkonnas saab nüüd
toetust küsida ka hoone osalisele
rekonstrueerimisele ning abikõlbli-

kud kulud kaetakse sel juhul 30
protsendi ulatuses. Selleks saavad
abi küsida ühistud, mis paiknevad
Ida-Virumaal või piirkondades, kus
korterite turuväärtus on alla 200
euro ruutmeetri kohta.
Minister Taavi Aasa sõnul on selle
toetuse puhul eriti oluline, et riigi
abi jõuaks võimalikult kiiresti
ehitussektorisse. „Seetõttu oleme
protsessi optimeerinud selliselt,
et ehitustöödega oleks võimalik
alustada tavapärasest varem. Näiteks
ei pea ühistul rahastuse taotlemiseks
valmis olema rekonstrueerimise
põhiprojekt, vaid piisab ka eeprojekti
esitamisest,“ märkis ta.
Korteriühistud, kellel on toetuse

Rõuge Maarja kiriku teated

2. nelipühal, 1. juunil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Kolmainupühal, 7. juunil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
2. pühapäeval pärast nelipüha, 14. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
3. pühapäeval pärast nelipüha, 21. juunil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus
Suvine leerikursus alustab kooskäimist 14. juunil kell 12.30 kogudusemajas Rõuges
Vestlusõhtu neljapäeval, 28. mail kell 18.30 kogudusemajas Rõuges

Foto: Martin Mark

omafinantseeringu katmiseks vajalikku laenu pangast keeruline
saada, saavad alates 11. juunist
taotleda KredExist korterelamute
regionaallaenu. Tegu on uue laenuga,
mille riik töötas välja turutõrke
leevendamiseks krediidivõimelistele
korteriühistutele,
kellele
pank
keeldub laenu andmast või pakub
seda turutingimustega võrreldes
oluliselt ebasoodsamalt.
Eriolukorrast tuleneva korterelamute
rekonstrueerimistoetuse taotluste
vastuvõtmise alustamise kuupäevast
teavitab KredEx eraldi. Taotlemine
hakkab toimuma jooksvalt ning
toetuste rahuldamise otsused tuleb
teha 2020. aasta jooksul.

MÄGEDE HÄÄL

NR 7 / 28. mai 2020

7

Aidates dementsusega inimesi ja nende lähedasi
2018. aastal septembris sõlmis
Sotsiaalministeerium lepingu MTÜ
Elu Dementsusega, Viljandi Haigla,
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja SA
EELK Tallinna Diakooniahaiglaga
Dementsuse Kompetentsikeskuse
loomiseks.
Dementsuse
Kompetentsikeskuse visioon on tagada
dementsussündroomiga inimestele
ja nende lähedastele inimväärne elu
Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra tõttu
on kompetentsikeskus keerulises
olukorras – inimesed, kelle jaoks
on kompetentsikeskus loodud,
kuuluvad ise riskirühma või
puutuvad väga tihedalt kokku
riskirühma kuuluvate inimestega
ning sellest tingituna oli mõistlik
loobuda ka kõikidest üritustest ja
kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö oleks
seisma jäänud. Eriolukorra ajall
ja selle järel toimub inimestega
suhtlemine rohkem telefoni ja
virtuaalsete
suhtluskeskkondade
kaudu.
Dementsusealase nõu saamiseks

on võimalus helistada info- ja
usaldusliinile 644 6440. Infoliin
töötab tööpäeviti: esmaspäeviti,
teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti
kell 12–16 ning kolmapäeviti kell
16–20. Info- ja usaldusliinile võib
helistada nõu saamise kõrval ka
murede/rõõmude jagamiseks või
ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida
isolatsioonis tekkivat üksindust,
ärevust ja depressiooni. Helistada
võivad nii dementsusega inimesed
kui nende lähedased, aga ka
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande
spetsialistid või kogukonna liikmed,
kui neil on mure dementsusega
inimese käekäigu pärast. Kui
helistaja ei soovi ennast tutvustada,
siis ta võib oma küsimused või mure
esitada ka anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad
MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud
tugigruppe
dementsusega inimeste lähedastele. Enne
eriolukorra välja kuulutamist kogunesid dementsusega inimeste
lähedased 22 eri paigas üle Eesti.
Mõnes tugigrupis käis lähedasi

vähem, teises rohkem, kuid
tagasiside oli kõigil sarnane: „Nii
hea, et kokku saime – sai oma muret
teistega jagada, vahetada kogemusi
ja nippe, kuulata, kuidas teised
hakkama saavad, toetada ja saada
ise tuge ning tunda, et sa ei ole oma
murega üksi.“
Eriolukorra ajal ei saanud enam ka
lähedased kokku tulla ning seepärast
hakkasime korraldama virtuaalseid
tugigruppe dementsusega inimeste
lähedastele. Virtuaalses tugigrupis
saab osaleda ükskõik millisest
Eestimaa paigast, ka need inimesed,
kelle kodukohta pole veel tugigruppi
loodud. Tugigrupiga ühinemiseks
peab inimesel olema kõlaritega arvuti
ja internetiühendus. Informatsiooni
järgmise tugigrupi toimumise kohta
leiab meie kodulehelt veebis aadressil
www.eludementsusega.ee või meie
Facebooki lehelt „Elu dementusega“.
Oma soovist tugigrupiga ühineda
võivad lähedased märku anda
kirjutades info@eludementsusega.ee
või helistades info- ja usaldusliinile
644 6440.

Helistades numbrile 644 6440 tasub
helistaja kõne eest telefonioperaatori
hinnakirja alusel.
Virtuaalses tugigrupis osalemiseks

peab olema internetiühendus, kuid
nõu ja tuge saavad kõik tasuta!
Dementsuse Kompetentsikeskus

Medi häirenuputeenus annab eakatele ja puudega inimestele iseseisvuse

Medi häirenuputeenus on aidanud
üle Eesti alates 2010. aastast peamiselt
eakatel ja puuetega inimestel oma
kodus kauem ja turvalisemalt

iseseisvalt ning väärikalt elada.
Kukkumise, terviserikke või muu
õnnetuse korral saab abivajaja
ööpäev läbi ühe nupuvajutusega
juhtunust teada anda ja kiiresti abi
kutsuda. Kohapeal on abi osutatud
üle 3000 korra, vähemalt 90
tõendatud juhul on häirenuputeenus
aidanud inimese elugi päästa.
Medi
häirenuputeenus
pakub
turvatunnet nii eakale kui ka
teile endale. Teenus võimaldab

OÜ Rändkaupluse ringid
Rõuge vallas

OÜ Rändkaupluse kauplusauto ringleb meie vallas kolmapäeviti, neljapäeviti ja
laupäeviti.
Juhime tähelepanu sellele, et seoses Nursi kaupluse sulgemisega on graafikusse
lisatud ka peatus Nursi poe juures kolmapäeviti kell 10.00.
Kasutage võimalust ning tehke hädavajalikud ostud kodu lähedal!

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

Kellaaeg
9.50
10.00
10.20
10.30
10.40
10.45
10.50–11.30
11.35

NELJAPÄEV
Peatus
Kirikumäe
Sandi
Kõo
Karukoobas
Põnni küla
Nopri
Hino
Rammuka
Liidi
Misso küla
Kivioru
Kriiva
Vungi
Luhamaa
Põrste

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

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

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

teie lähedasel – kas isal, emal või
vanavanemal – end oma kodus
turvalisemalt tunda. Õnnetuse,
terviserikke või kas või kukkumise
korral on abi ühe nupuvajutuse
kaugusel. Seda isegi juhul, kui
telefoniga abi kutsuda ei õnnestu.
Randmel või kaelas oleva veekindla
häirenupuga saab kodus viibides
ööpäevaringselt ühendust Medi
kõnekeskuse operaatoriga.
Operaator
räägib
abivajajaga

käed-vabad
hoolekandetelefoni
vahendusel, hindab olukorda ning
saadab ohu korral appi tuttava ja
usaldatava tugiisiku – sugulase,
naabri, hooldaja, vajadusel ka
kiirabi, päästeameti või politsei. Info
edastatakse kontaktisikule ka juhul,
kui abivajaja operaatorile ei vasta.
Lisaks häirenupule on võimalik
kasutusele võtta ka ravimidosaator.
Ravimidosaatori põhiomadused:
• õige ravim õigel ajal,

• heli- ja valgussignaal õigetel kellaaegadel,
• välistab üledoseerimise ja vale ravimi võtmise,
• kahandab hoolduskulusid,
• võimaldab pikemat ja väärikat iseseisvat elu.
Lisainfot teenuse hindade kohta ja
nõu saab nii eesti kui vene keeles
küsida telefonil 661 8181, e-posti
aadressil veronika.sevjakova@medi.
ee ja kodulehel www.medi.ee.

KIK-i toetusmeede eraisikute kinnistule
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
reoveekogumisaladel

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK)
avas
eraisikutele
suunatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga
liitumise
toetuse
laiendatud meetme. Võrreldes
varasemaga on võimalik taotleda
vee- ja kanalisatsioonitorustiku
ehitamiseks toetust ka alla 2000
elanikuga
reoveekogumisaladel
asuvatele kinnistutele, see laiendab
tunduvalt võimalike taotlejate hulka.
Kogu taotlusvooru eelarve Eesti
peale kokku on 17 miljonit eurot.
Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve
täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse
perioodi lõpp ei või olla hilisem kui
31. august 2023. Eelarvest on selle
aasta aprilliks rahastusotsustega
kaetud juba 7,6 miljonit eurot.
Toetuse andmise eesmärk on
tagada inimestele kvaliteedinõuetele
vastava joogivee kättesaadavus
ning
reovee
nõuetekohane
kokku kogumine ja puhastamine
keskkonnaministri poolt kinnitatud
reoveekogumisaladel.
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse
kantud
kinnisasja
või hoonestusõiguse füüsilisest
isikust omanik, ühisomanik või
kaasomanik. Taotlejale kuuluva
kinnisasja või hoonestusõiguse

ühis- või kaasomanik ei tohi olla
juriidiline isik.
Toetust saavad taotleda isikud,
kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud
reoveekogumisalal.
Seda,
kas
kinnistu asub reoveekogumisalal,
on võimalik kontrollida KIK-i
kodulehel oleva otsingumootoriga,
samuti keskkonnaregistrist.
Võru maakonnas pakub AS
Võru Vesi veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuseid järgnevatel
reoveekogumisaladel: Võru (Võru
linn ja Võru valla lähiümbrus),
Väimela, Parksepa, Puiga, Orava,
Lasva, Kääpa, Otsa, Sõmerpalu,
Osula, Järvere, Haanja, Ruusmäe,
Antsla, Kobela, Vana-Antsla, Kuldre,
Uue-Antsla,
Kanepi,
Põlgaste,
Saverna ja Krootuse. Moodustamisel
on reoveekogumisalad Maaritsal,
Valgjärvel, Kirumpääl ja Võlsil.
Lisaks on muutmisel mitmete
reoveekogumisalade piirid, sellega tegeleb hetkel keskkonnaministeerium.
Juhime tähelepanu sellele, et
reoveekogumisalasse ei kuulu alati
terve linn, asula või küla, seega
soovitame kontrollida kinnistu
kuulumist
reoveekogumisalasse
KIK-i kodulehel.
KIK toetab reoveekogumisaladel
elamu ühendamist ühisveevärgi
ja/või
-kanalisatsiooniga
või
kogumismahuti
rajamist
või
ümberehitamist ning alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal ka
elamule omapuhasti rajamist või
ümberehitamist. Kogumismahutitele
ja omapuhastitele antakse toetust
ainult piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on
teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooni ühendamist
toetatakse juhul, kui selleks on
võimalus olemas, aga mingil põhjusel
ei ole kinnistu varem liitunud.
Toetuse suurus lähtub sarnaste
ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku
pikkusest. Toetuste summad jäävad

vahemikku 1132–3792 eurot.
Liitumiseks
ühisveevärgi
või/
ja -kanalisatsiooniga peab liituja
esmalt esitama AS-ile Võru Vesi
vormikohase liitumistaotluse, mida
on võimalus esitada vee-ettevõtja
kodulehel ja kontoris Ringtee tn
10. Seejärel väljastatakse liitujale
liitumistingimused, mis on aluseks
liitumisprojekti
koostamiseks.
Juba
peale
liitumistingimuste
väljastamist on võimalik esitada
KIK-ile taotlus toetuse saamiseks.
Ehitustöödega
saab
alustada
alles peale taotluse rahuldamise
otsuse tegemist KIK-i poolt. Enne
ehitustöid tuleb esitada AS-ile Võru
Vesi liitumisprojekt ja sõlmida ära
liitumisleping. Ühisveevärgiga ja/
või -kanalisatsiooniga liitumine
peab olema lõpuni viidud kuue
kuu jooksul peale rahastusotsuse
tegemist. Liitumine on lõpuni
viidud, kui on rajatud torustikud,
koostatud teostusjoonis, sõlmitud
vee-ettevõtjaga teenusleping ning
esitatud KIK-ile toetuse saamise
lõpparuanne.
Täpsemat informatsiooni toetusmeetme kohta on võimalik
saada KIK-i ja AS-i Võru Vesi
kodulehtedelt. Toetuse saamiseks
KIK-ist on võimalik esitada taotlus
igal liitujal ise või volitada seda
tegema AS Võru Vesi.
AS Võru Vesi pakub nn „võtmed
kätte paketti“ – esitab KIKile rahastamise taotluse, ehitab
torustiku liitumispunktist hooneni,
teeb teostusmõõdistuse ja esitab
KIK-ile
lõpparuande.
Toetuse
saamiseks pöörduda AS-i Võru
Vesi poole Võrus aadressil Ringtee
tn 10, e-posti aadressil voru.vesi@
voruvesi.ee või helistades telefonil
782 8334. Volitades AS-i Võru Vesi
liitumisprotsessi teostama, tuleb
suurenenud töömahu tõttu arvestada
protsessi pikkuseks ligikaudu 9–10
kuud.
Pöörduge julgesti, aitame teid
asjaajamises!
AS Võru Vesi
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Eriolukorra ajal kasutamata seisnud hoonete ja kinnistute torudes
tuleb taastada joogivee kvaliteet
Eriolukorra piirangute vähendamisega seoses
juhib Eesti Vee-ettevõtete Liit kinnistuomanike
tähelepanu vajadusele taastada joogivee
kvaliteet.
Kui vesi on torustikes pikalt seisnud või
tarbimine on olnud väike, siis on oht, et
vesi ei vastata enam joogivee nõuetele.
Seetõttu
tuletame
kinnistuomanikele
meelde, et vajadusel tuleks läbi viia torustiku
hooldusprotseduurid
või
põhjalikum
loputamine enne asutuse taasavamist.
Joogivesi on elus vesi, seal on alati teatud

hulk mikroorganisme, mis võivad soodsatel
tingimistel kasvama hakata. Pikaajaline
seismine torustikes on just üheks selliseks
soodsaks tingimuseks. Mikroorganismide
liigne kogus joogivees võib selle kvaliteeti
muuta ja halvemal juhul on sellel mõju ka
inimeste tervisele.
Paljud ettevõtted, koolid, lasteaiad, hotellid,
kaubanduskeskused, spordisaalid jne on
COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra tõttu
olnud pikalt suletud, mistõttu vee tarbimine
neis kohtades on peatunud või olnud väga

madal. Kui hooned võetakse uuesti kasutusele,
siis tuleb taastada ka joogivee kvaliteet.
Selleks piisab tavaliselt kraanide avamisest,
et torustikes seisma jäänud vesi saaks välja
voolata ja asenduda uue puhta joogiveega.
Kraane tuleks avada ükshaaval. Esmalt kraan,
mis asub hoonesse sisenevale veetrassile kõige
lähemal. Seejärel liikuda kraanide avamisel
edasi kaugeima punktini. Igal kraani avamisel
tuleks lasta veel voolata nii kaua kuni vesi
on selge ja külm, st saavutanud veevõrgu
temperatuuri.

Unustada ei tohiks soojaveeboilereid, veefiltreid, -pehmendajaid, dušisegisteid, tualette
jne. Need tuleks üle kontrollida, loputada
ettevaatlikult puhta veega ja veenduda, et
seadmed töötavad õigesti, vastavalt tootja
kasutusjuhendis kirjeldatule.
Vajadusel küsige nõu kohalikult vee-ettevõttelt
või paluge abi spetsialistidelt, torustike pesuga
tegelevatelt ettevõtetelt, et tagada joogivee
kvaliteet pärast pikemat pausi.

RÕUGE VALLA ETTEVÕTJA!

SAADA OMA ETTEVÕTTE

A) VALLA AJALEHTE

Metsavenna pood Vastse-Roosas võtab tööle

B) VALLA MEILILISTI

C) KUULUTUSTEPORTAALI KOHALIKULT
KOHALIKULE

MÜÜJA!
Täpsem info:
+372 523 0850 ja metsavennainfo@gmail.com

Alusta mõisate tuuri

Rogosi mõisast 27. juunil!
Hea muusika - ja laulusõber!
Võta julgelt väljakutse vastu!

1. Leia oma tuttavate laulude seast laul, milles kõlab
sõna "AEG" või sõna "AEG" erinevad vormid...
2. Laula ja harjuta pisut...
3. Salvesta oma esitus telefoni või teise digivahendisse...
4. Saada: sirjeparnapuu@gmail.com või fb kaudu...
5. Väljakutse on avatud 24. juunini :)

Kõik väljakutse vastuvõtjad on oodatud esinema
29. augustil Rogosi mõisas toimuval
MUUSEUMIÖÖL "ÖÖS ON AEGA"

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 4. juunini.

