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Ootame ettepanekuid kauni kodu konkursile!
Taas
oodatakse
ettepanekuid
„Eesti kaunis kodu” üleriigilisele
ja maakondlikule konkursile. Kui
soovid esile tõsta enda või naabri või
tuttava kodu ilu, esita see konkursile.
Rõuge valla nominendid esitame
maakondlikule konkursile järgmistes kategooriates:
• Eesti kaunis kodu 2020 (eramud,
väikesed ühismajad, korterelamud,
maakodud, suvilad, hotellid, turismi-

talud
koolimajad,
seltsimajad,
kirikud ja muud kultushooned,
mererannik, kaldad, järved, tiigid,
kalmistud, parkmetsad, jne)
• Energiasäästlik kaunis kodu
(eramu, kortermaja, ühiskondlik
hoone)
• Parim tervisespordirajatis (kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm)
• Parim tööstusmaastik (tootmishooned

ja -talud, põllumajanduskeskused,
farmid, aitkuivatid, töökojad jm)
Rõuge vallavalitsus ootab vabas
vormis ettepanekuid valla nominentide
esitamiseks maakondlikule konkursile e-posti aadressile vald@rauge.
ee või paberkandjal aadressile
Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge
vald, Võrumaa, 66201 hiljemalt
esmaspäeval, 22. juunil 2020.

Ettepanek peab sisaldama teavet
kinnistu nime ja aadressi kohta,
kinnistu omaniku või valdaja
nime ja kontaktandmeid, konkursi
kategooriat ja lühikest põhjendust.
Üleriigilist konkurssi “Eesti kaunis
kodu” viib läbi Eesti Kodukaunistamise
Ühendus (EKKÜ). Selle tulemusena
tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkondade kui riigi tasandil. Konkursi

patroon on Eesti Vabariigi President.
Võru maakonna piirkondlikku
konkurssi viib läbi SA Võrumaa
Arenduskeskus, kellele iga Võru
maakonna omavalitsus esitab oma
nominendid.
Lähemalt saab lugeda veebis
aadressil www.iluskodu.ee ja SA
Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel www.vorumaa.ee.

Saa osa 23. juunil võidupüha mälestushetkest oma kodukohas
ja võta võidutuli koju kaasa!
Kell 16.30 Misso Vabadussõja
mälestusmärk – Eesti Vabariigi
hümn, kimpude ja küünalde asetamine, aupaugud, tule jagamine
Kell 16.30 Haanja Vabadussõja
mälestussammas – Eesti Vabariigi
hümn,
sõnavõtud,
kimpudeküünalde asetamine, palvus, aupaugud, NK ja KT auvalve, tule
jagamine

Kell 17.45 Rõuge Vabadussõja
mälestussammas, Taani vabatahtlike
ja Fr. Vreemanni mälestusmärk –
Eesti Vabariigi hümn, sõnavõtud,
kimpude-küünalde asetamine, palvus, aupaugud, NK ja KT auvalve,
tule jagamine

Kell 19.30 Mõniste kommunis-

miohvrite mälestusmärk ja Vabadussõja mälestustahvel – kimpude ja
küünalde asetamine, aupaugud, tule
jagamine

Kell 20.00 Sänna Vabadussõja
mälestusmärk – kimpude-küünalde

Kell 18.30 Krabi mälestussammas – asetamine, aupaugud, tule jagamine
kimpude-küünalde asetamine, auKell 20.15 Nursi metsavendade
paugud, tule jagamine
mälestusmärk – kimpude-küünalde

Kell 16.50 Plaani kalmistu, Kell 19.15 Varstu, Theodor asetamine, aupaugud, tule jagamine
Vabadussõjas langenud Kristjan
Otsa haud – kimpude-küünalde
asetamine, tule jagamine

ja Anna Pettai mälestusmärk –
kimpude-küünalde asetamine, tule
jagamine

Info: 5841 5169 (Indrek Hunt),
514 8615 (Marko Palo)

Volikogu keskkonnakomisjoni tegemistest
Koos teiste komisjonidega on
volikogu poolt loodud ka keskkonnakomisjon, mis on alates praeguse volikogu valimistest pidanud
mõned istungid.
Keskkonnakomisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad loodushoiu ja
keskkonnaga sh elukeskkonnaga
seotud
küsimused.
Komisjoni
eesmärk on töötada läbi ning
anda volikogule seisukoht oma
tegevusvaldkonda puudutavate eel-

nõude ja küsimuste kohta. Seega, kui
vaadata komisjoni töövaldkonda, on
kaasarääkimise kohad loodushoiust
kuni prügimajanduse ja heakorrani,
rääkimata karjääridest.
Sellel komisjonil on tulnud
endale kolmel korral esimeest
ja aseesimeest valida, samuti on
olnud liikumisi komisjoni liikmete
seas. 2017. aasta novembris valiti
komisjoni esimeheks Tarvi Tuusis
ning aseesimeheks Margus Treial.

Poliitiliste
kokkulepete
tõttu
valiti
19.06.2018
komisjonile
uued eestvedajad: Alar Johanson
esimeheks ja Tarvi Tuusis aseesimeheks. Käesoleva aasta jaanuaris võeti taas uute eestvedajate
valimine ette seoses Alar Johansoni
loobumisega komisjoni esimehe
kohast ja Tarvi Tuusise lahkumisega
volikogust. Komisjoni esimeheks sai
Aigar Kalk ja aseesimeheks Tõnu
Lindeberg. 2019. aastal loobus kolm

Rammuka kandi külade eluolust
koroonaviiruse ajal
Kui 12. märtsil koroonapuhangu
tõttu eriolukord välja kuulutati, oli
masendus sügav. Inimesed kartsid
nii oma tervise kui ka sotsiaalse
olukorra pärast. Pensionäride buss
lakkas teenindamast.
Õnneks laabus kõik sujuvalt,
rändkauplus külastas meid oma
maitsvate hõrgutistega kaks korda
nädalas.
Külarahvas
kogunes
2+2 distantsiga: vahetati muljeid
kodusest miljööst ja oldi teineteisele
toeks. Pudenes Isegi huumorikilde
ja naerukahinat.
Südamlikud tänusõnad meie valla
sotsiaaltöötajale Mairka Heinveele,
kes oli meie jaoks alati olemas.
Vajadusel sõidutas ta meid apteeki,
arsti või pangaautomaadi juurde.
Muidugi olid suureks abiks ka
lapsed, kes toetasid nii nõu kui
jõuga.
Suur tänu raamatukogu juhatajale

Inge
Pildile,
kes
hoolitses
lugemisvara kättesaadavuse eest, et
keegi igavusest ei haigestuks!
Soojad sõnad ka perearst dr Lutsule,
kes vaatamata koroonale haigele
kohale „peale puhus“ ja siiralt

lohutas.
Nüüd kulgeb kõik endist rada ja
loodame, et see hull viirus meid
enam kiusama ei tule!
Singa Liira
Rammuka külavanem

liiget keskkonnakomisjoni töös
osalemast ning nende asenduseks on
tarvis nimetada uued liikmed.
Keskkonnakomisjoni värske esimehena on mul olnud võimalus
juhatada kahte koosolekut, kus
põhilisteks teemadeks Kolgamäe
liivakarjääri kaevandusloa ja Kuutsi
laskepaigaga seonduvad asjad.
Pean oluliseks, et lähiajal jõuaks
valmis kogu valda hõlmav heakorraeeskiri. Mulle on tähtis, et

prügimajandus on korraldatud
ning prügi sorteerimine valla
elanike ja ettevõtjate jaoks loomulik
tegevus. Samuti on mulle tähtis,
et romuelektroonikat ja muid
ohtlikke jäätmeid on võimalus ära
anda, mitte metsa alla viia. On
oluline, et elanikud, külalised ja
organisatsioonid hooliksid ümbrusest ning meie loodusest.
Aigar Kalk, volikogu
keskkonnakomisjoni esimees
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Vallavara müük
Rõuge vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnisasjad:

Metsaveere kinnistu, Missokülä küla

Nursi rahvamaja hoonestatud kinnistu, Nursi küla Pargiveere kinnistu, Krabi küla

Kinnistusraamatu registriosa nr 9373350, katastritunnus
46801:001:0531.
Sihtotstarve: maatulundusmaa, pindala: 3,54 ha.
Enampakkumise alghind 17 000 eurot, tagatisraha 1 700 eurot,
osavõtutasu 340 eurot.

Kinnistusraamatu registriosa nr 3105641, katastritunnus
69701:002:0096.
Sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa, pindala: 2 182 m2.
Enampakkumise alghind 10 000 eurot, tagatisraha 1 000 eurot,
osavõtutasu 200 eurot.

Kinnistusraamatu registriosa nr 9086650, katastritunnus
86501:001:0387.
Sihtotstarve: elamumaa, pindala: 4 860 m2.
Enampakkumise alghind 4 000 eurot, tagatisraha 400 eurot,
osavõtutasu 100 eurot.

Valgemaja hoonestatud kinnistu, Luutsniku küla

Vilja tn 2 hoonestatud kinnistu, Varstu alevik

Pargi põik 1 hoonestatud kinnistu, Rõuge alevik

Kinnistusraamatu registriosa nr 4927650, katastritunnus Kinnistusraamatu registriosa nr 2873841, katastritunnus Kinnistusraamatu registriosa nr 505041, katastritunnus
18101:001:0364.
86501:003:0105.
69701:004:0810.
Sihtotstarve: elamumaa, pindala: 14 913 m2.
Sihtotstarve: elamumaa, pindala: 9 899 m2.
Sihtotstarve: elamumaa, pindala: 3 754 m2.
Enampakkumise alghind 8 000 eurot, tagatisraha 800 eurot, Enampakkumise alghind 4 000 eurot, tagatisraha 400 eurot, Enampakkumise alghind 45 000 eurot, tagatisraha 4 500 eurot,
osavõtutasu 100 eurot.
osavõtutasu 100 eurot.
osavõtutasu 900 eurot.
Pakkumisi oodatakse elektrooniliselt või paberkandjal hiljemalt 17. augustil 2020 kell 10.00.
Kõigi pakkumistega ja enampakkumiste tingimustega saab tutvuda valla kodulehel aadressil rauge.ee/vallavara_myyk.

Jaanipäeval
jääme terveks!

Rogosi mõisas
27. juunil

Kaitse end koroonaviiruse eest, oht pole
kadunud. Jaanipäev veeda perekonna
või lähemate sõprade seltsis ning väldi
suuremaid rahvakogunemisi.

Giid Kerli ootab Teid igal täistunnil mõisa
peahoone ees, et koos minna
jalutuskäigule mõisassse ja mõisaparki.
Kell 18.00 saame osa rahvamajas
URMAS ALENDERI LAULUDE kontserdist.
Klaveril Tarmo Sillaots, laulab Margus Vaher
Pilet 15,00 eurot (kohtade arv on piiratud)
Avatud on näitused, nautida saab kooki, kohvi.

Peatu Rogosi mõisas!

Hääd paikkonna harrastusbändid!
Saame kokku 29. augusti
MUUSEUMIÖÖL "Öös on aega"
Rogosi mõisa sisehoovis ja
teeme vahva koosolemise!
Info, ideede ja mõtete vahetus
Sirje Pärnapuu 516 5728

Jaanid veeda
pere ja lähimate
sõpradega

Haigena
püsi kodus

Hoia distantsi
ja järgi hügieeni

Ära jäta jaanioste
viimasele hetkele

Vaata kõiki Vabariigi Valitsuse juhiseid koroonaviiruse tõrjumiseks:

kriis.ee

1247

Rõuge leerimaja saab motoklubi eestvedamisel uut nägu ja tegu
Põlised rõugelased on kindlasti
märganud, et aastakümneid tühjana seisnud kunagine Rõuge
leerimaja Rõuge kiriku vastas
rahvamaja taga on hakanud tasapisi tervenema.
Kaks aastat tagasi võttis Mägilaste
Motoklubi MTÜ vana leerimaja
Rõuge Maarja koguduselt pikaajalisele rendile. Tegu on 170-aastase
2,5-korruselise hoonega, mis on
olnud kasutuskõlbmatu, visuaalselt silma riivav ning kohati
lagunemisohtlik. MTÜ on alates
2018. aasta kevadest maja oma
jõudude ja vahenditega parendanud
ja teinud esmased „päästetööd“ –
parandanud varisenud seinaosad,
puhastanud hoone seest. Majja on
rajatud kanalisatsioon ning valmis
on ehitatud katusega väliterrass.
MTÜ on teinud ja teeb jätkuvalt
jõupingutusi, et avada hoone avalikuks kasutamiseks kogukonnale

ning luua hoonesse kogukonna
vajadusi ja ootusi rahuldav Meeste
Vaba Aja Keskus – kogukonnakeskus,
mis on avatud kõigile huvilistele,
kuid mille sisu korraldavad mehed
koostöös kogukonna aktivistide ja
partneritega.
Möödunud aasta septembris osalesime initsiatiivgrupiga Võrumaa
loometalgutel „Vunki Mano“, mille
jooksul valmis konkreetne plaan oma
eesmärgini liikumiseks. Motoklubi
on taotlenud rahalisi vahendeid
mitmetest toetusmeetmetest ja
tasapisi ka miskit saanud: meid on
toetanud Rõuge vald ja kohaliku
omaalgatuse programm.
Selleks kevadeks plaanitud avalik
talgupäev pidi esialgu toimuma
märtsis, kuid eriolukorra tõttu
lükkus see edasi. Kuna kohaliku
omaalgatuse programmist saadud
toetuse kasutamise tähtaeg hakkas
lõpule jõudma, said talgud ära

peetud 23. mail. Kahjuks ei jõudnud eelinfo talgute kohta valla
ajalehte, kuid Facebooki kaudu sai
talgupäeva toimumisest teadlikuks
ligi 4000 inimest. Paljud neist olid
vägagi rõõmsad selle üle, et vana
kole maja taas elule puhutakse
ning on saamas uut ilmet. Talgutele
tuli kohale 30 tublit inimest, kelle
abil lõhuti eest telliskividega
kinni müüritud aknaaugud ning
paigaldati aknad, parandati müüri,
betoneeriti aknapõski ja korrastati majaümbrust. Loodame, et
tulevikus õnnestub 20 liikmega
Mägilaste Motoklubi tegevusi ja
talgupäevi kajastada ka enne nende
toimumist.
Mägilaste Motoklubi liikmed on
enamjaolt rõugelased, kuid neid on
ka Võrust ja Põlvast. Ligi pooled
meie liikmetest on kaitseliitlased.
Seni on MTÜ tegelenud erinevate
motoürituste korraldamisega ja

Mägilaste Motoklubi kutsub:
Teisipäeval, 23. juunil vabadussõja
ausammaste külastussõit.
Pühapäeval, 5. juulil toimub leerimajas
(Rõuge, Metsa 4) liiklusohutuslastekaitsepäev.
Rohkem infot enne üritusi motoklubi
kodulehel www.magilased.ee

Rõuge leerimaja paistab kaugelt kätte, Ala-Rõugest kiriku poole sõites näeb
seda vasakul pool teed künka otsas. Fotod: Alar Johanson

juba kolmandat aastat oleme üheks
eestvedajaks Vabadussõja ausammaste
külastussõidule
„Mina
Hoolin“. Sõit toimub jaanipäeval ja
osalema oodatakse inimesi mootorratastel.

Mägilaste Motoklubi tegevustega
saate tutvuda ka meie kodulehel:
www.magilased.ee või Facebooki
lehel Mägilased MC.
Alar Johanson
Mägilaste Motoklubi

Valgus majja! Kevadiste talgute käigus eemaldati aknaavadest tellisikivimüür,
et paigaldada vanale väärikale majale uued aknad.

Raamatupidajad Varstu ja
Mõniste teenuskeskustes
Valla raamatupidaja on sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks reedel,
10. juulil:
• kell 8.–10.30 Varstu teenuskeskuses
• kell 11–14 Mõniste teenuskeskuses
Rohkem infot finantsosakonna telefonil 785 9352.

Nursipalu harjutusvälja info
04.–05.07.2020 Kaitsejõudude spordiklubi iga-aastane laskevõistlus
Nursipalu Vint.
20.–24.07.2020 kell 08.00–17.00 Eesti Kaitseväe kõrge müratasemega
tegevused (tankitõrje lasud).
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Viitina külakeskus sai värske ja esindusliku väljanägemise

19. sajandi lõpus valminud Viitina
mõisa
peahoones
tegutsevad
praegu lasteaed, noortetuba ja
raamatukogu. Lisades loetellu ka

fakti, et tegemist on külarahva
armastatud kooskäimiskohaga, võib
seda maja nimetada küla südameks.
Hiljuti lõpetasime mõisas renoveerimise, mille tulemusel said
fuajee ning aula mõisahoonele
kohase esindusliku väljanägemise.
Projekti raames vahetati osaliselt
välja külakeskuse aknad, renoveeriti
fuajee ning aula seinad, põrandad
ja laed. Hoone on nüüd senisest
efektiivsem, energiasäästlikum ja
funktsionaalsem ning ootab kogukonna aktiivset kasutust erinevate

ürituste läbiviimiseks!
Täname
Ehitusmeister
OÜ-d,
projekteerija Jaan Venet ning
omanikujärelevalve Mati Kütti
ladusa koostöö eest ning Võrumaa
Partnerluskogu projekti toetamise
eest!
Projekti toetati Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste
küla- ja kultuurimeetmest.
Renoveerimise kogumaksumuseks
kujunes pea 79 000 eurot, millest
40 000 eurot moodustas toetus.

Aitäh teile, vabatahtlikud!

Maikuu lõpus ja juuni alguses külastas
vallavanema asetäitja Rein Loik meie vallas
tegutsevaid päästjaid – nii vabatahtlikke
kui kutselisi – et tänada neid eriolukorra
ajal osutatud abi eest. Päästjad ning kõigi
piirkondade noorsootöötajad jälgisid üle kogu
valla patrullides seda, et avalikes kohtades
täidetaks eriolukorra reegleid. Patrullimas
käidi nii jalgsi, jalgrattal, ATV-de kui autodega.

Vabatahtlike muljetest vesteldes saime teada,
et kuigi reeglitest mööda vaatavaid kodanikke
jagus igasse piirkonda ja pea igasse päeva,
oldi korrajälgijate suhtes enamasti pigem
sõbralikult meelestatud. Ei saa salata, et leidus ka
neid, kellele soe kevadilm ja pisuke vägijook
pisut julgemaks olid teinud, nendega vesteldi
vajadusel pikemalt.
Lisaks tutvustasid meie päästjad vallavanema

asendajale ka oma tegemisi, ruume ja tehnikat.
Igal komandol oma nägu ja tegu, omad
jututeemad. Väga palju oli juttu ennetustöö
olulisusest ning sellest, kui kehvas seisus
on meie inimeste, eriti üksi elavate eakate
küttekolded. Mõnikord ei olegi palju vaja,
et mõne memmekese kodu tuleohutumaks
saada, kuid neil endil ei jagu teadmisi ega
raha, et sellega tegelda. Kõigil pole ka lapsi

ja lapselapsi, kes oma aastates lähedaste eest
hoolitseks. Samas piisaks sageli väga vähesest:
plekk ahjusuu ette, pliidiuks kindlamini kinni,
mõni lahtine kivi paika … Vabatahtlikud
andsid teada, et kui vaid rahalisi vahendeid
jaguks, oldaks kindlasti valmis nii mõnedki
eluohtlikud küttekolded jooksvalt ohutumaks
kõpitsema.

Luutsniku Pääste-Ennetuskeskuse juht Aimar
Sisask ja vallavanema asetätja Rein Loik vabatahtlike päevinäinud, kuid laitmatusse korda
kõpitsetud ja täiesti töökorras masina juures.

Kohtumine meie kõige rohkearvulisema vabatahtlike seltskonna, Rõuge priitahtlike pritsimeestega.

Misso vabatahtlikud ja vallavanema asendaja
Rein Loik 2018. aastal valminud depoohoone
ees.

Eriolukorra-aegses vabatahtlikus avaliku korra valvamises lõid kaasa ka Mõniste kutselise
päästekomando mehed.

Rõuge vald saab esimese avaliku tenniseväljaku

Maikuus alustati esimese Rõuge valla avaliku
tenniseväljaku rajamist Rõuge koolimaja
juurde. Tegu on paljude kohalike inimeste
pikaajalise ootusega, mis sai alguse juba aastal
2015. Rõuge valla kaasava eelarve algatuse
raames valis vallarahvas toona välja just
tenniseväljaku ehitamise. Kaasava eelarve
vahenditest sai tehtud kahe kõrvuti asetseva
tenniseväljaku ehituslik projekt. Siht sai
paika ja hakkasime unistuse suunas liikuma.
Kutsusime tenniseliidu inimesed külla meid
nõustama, alustasime laste tennisetrennidega
spordisaalis. Praeguseks on tennisetrennid
lastele Rõuge kooli saalis toimunud juba neli
aastat, Varstu kooli saalis isegi kauem. Kokku
tegeles lõppenud sisehooajal tennisega üle 40
Rõuge valla lapse, neid juhendasid Timo Subbi
ja Taso Vahl. Huvitava faktina võiks mainida,
et hetkel Eesti parima meestennisisti Jürgen
Zopi vanaema elab meie vallas Varstus.
Kogukondliku Rõuge tenniseväljaku raja-

miseks saime 40 000 eurot toetust Leaderi
programmist. Ehitus maksab kokku 77 866,80
eurot, puuduva osaga toetab ettevõtmist
Rõuge vald. Paljud eraisikud ja ettevõtted on
meie algatusele toetust avaldanud, püüame
ka neid kaasata nii palju, kui see praeguses
majanduslikus seisus võimalik on.
Tenniseväljak ehitatakse Rõuge koolimaja
vahetusse lähedusse. Tegemist saab olema
täismõõtmetes kunstmurukattega väljakuga,
mis nõuab vähem hooldust kui savi-liiva
väljakud. Hetkel rajame ühe väljaku, kuid
ehitusprojekti järgi on võimalus rajada tulevikus
sinna kõrvale ka teine väljak. Tegemist on kooli
spordilinnaku ühe etapiga, mis järgib varem
kehtestatud detailplaneeringut. Spordilinnaku
järgmine arendusetapp on rajada kooli juurde
staadion, milleks on maa juba broneeritud ja
ehitusprojektki olemas.
Rõuge spordilinnaku spordiplatsid, toetav
taristu ja sporditegevused tuleb siduda

ruumiliseks tervikuks rohelise spordilinnakuna. See on enam kui loomulik
arenguvõti sedavõrd väärtuslikus ja samas
ka tundlikus asukohas – spordilinnak külgneb looduskaitse all oleva maamärgilise
Ööbikuoruga. Arendamisel seame esikohale
rohelised projekt- ja ehituslahendused ning
maastikuarhitektuurilise kvaliteedi. Loome
mitte ainult sporditaristut ja -tingimusi, vaid
head keskkonda kõigile, nii oma valla rahvale
kui külalistele.
Ehitustöid teeb MPI Kivipaigaldus OÜ, kes on
rajanud ka Võru kunstmuru-jalgpallistaadioni.
Kui kõik ehituslikud nüansid klapivad ja
sujuvad, siis saab juba augustis Rõuge uhiuuel
tenniseväljakul tennist mängida.
Karel Saarna
SA Rõuge Jäähall juhatuse liige
Rõuge vallavolikogu liige

Reporter Sipelgas pajatab

Hei-hei, siin Varstu lasteaed Sipelgas!
Seekordne lugu on meie Evist.
Aasta oli siis 1988. Lasteaed allus Varstu
sovhoosile ja Evi Kiisa oli meie majandusjuhataja. Ta vedas aiakäruga sovhoosi
tapamajast lasteaiale liha ja kohalikust
kauplusest toiduaineid, et lasteaia söökla
saaks lastele toitu valmistada. Juurviljad
kasvatas lasteaed ise sovhoosi poolt eraldatud
põllulapil. Saak pandi talveks lasteaia kõrval
asuvasse keldrisse. Olid ajad, kui Evi tõi
Võrust töötajate palga sularahas ja maksis selle
igale töötajale kätte. Olid ajad – oma murede

ja rõõmudega.
Nüüd on aasta 2020. Meie kauaaegne
õpetaja abi Evi on seega töötanud Sipelgas
üle kolmekümne aasta. Plaanides korrektne
Evi valis pensionäripõlve, alates juunist on
ta meile kui kallis külaline. Evi on olnud
suurepärane: lastele usaldusväärne sõber,
hea suhtleja, oma töös korrektne, täpne ja
puhtust eriliselt armastav. Kui oli mõni laps,
kes magama ei tahtnud jääda, siis hoidis Evi
ta käekest ja paitas peakest ning jagas taskust
nähtamatut uneliiva. Evil oli alati midagi
kaasas mõeldes lastele: kostüüme, kaunistusi,

meisterdamisvahendeid või siis pisike maius
põlletaskus. Ta oli alati heas tujus ja naeruline.
Kolleegina oli ta tore, väga hooliv ja abivalmis.
Rühmaõpetaja, kellega ta koos töötas, ütleb, et
Evi elas südamest kõigele ja kõigile kaasa ning
talle läksid alati korda teiste õnnestumised.
Tuhat tänu Sulle, armas Evi, kõige eest! Naudi
uhkelt oma väljateenitud puhkust! Tee nüüd
kindlasti seda, millest Sa oled unistanud ja mis
annab Sulle hingerahu.
Reporter Sipelgas Varstu Kooli lasteaiast

Jaanipäevani saavad kogukonnad tellida tasuta grupipostkaste
Omniva pakub kõigile küladele ja kogukondadele võimalust tellida endale tasuta 3-,
5- või 8- kohalise grupipostkasti. Postkast on
tellijate jaoks tasuta, ise tuleb sellele vaid alus
meisterdada.
Grupipostkast koosneb mitmest postkastist,
aidates kulleril posti kiiremini piirkonna
inimesteni toimetada. Kuni jaanipäevani saab
grupipostkasti kogukonnale tellida tasuta.
Eesti Posti postkasti ja kirjakasti kanali juhi
Kati Milleri sõnul on maapiirkondades levinud
grupipostkastid tihti kohaks, mida ühe ja sama
piirkonna elanikud igapäevaselt külastavad.
„Tinglikult võib nimetada seda ka kogukonna

keskuseks, sest tihtipeale asub samas kohas ka
küla teadetetahvel,” lausus Miller. “Kutsume
kõiki külakogukondi oma postkaste üle
vaatama. Grupipostkast tagab postikullerile
aastaringse ligipääsu ning elanikele seeläbi
aastaringselt püsiva postiteenuse.“
Eriti tervitatav on tema sõnul see, kui
kogukond meisterdab kastile ka kihelkonnavärvides varjualuse, mis kaitseb
postkaste ilmastikuolude eest ja on silmale ilus
vaadata, nii nagu seda tehti möödunud aastate
Teeme Ära talgute raames.
Kui kogukond on otsustanud kasutusele
võtta grupipostkasti, siis tuleb selleks esitada

Eesti Postile avaldus veebilehel omniva.ee/
grupipostkast. Seejärel võetakse kliendiga
ühendust, et leppida kokku, kuidas ja millal
postkast üle antakse. Grupipostkaste on 3-,
5- ja 8-kohalisi ning kuni jaanipäevani saab
grupipostkasti kogukonnale tellida tasuta.
Lisainfo: Mattias Kaiv, meediasuhete juht
(5332 5352, mattias.kaiv@omniva.ee)
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Rohemeeter – maastiku
elurikkuse hindaja

Sel kevadel avalikustasid professor
Meelis Pärtel ja vanemteadur
Aveliina Helm veebirakenduse nimega Rohemeeter. Selle abil saab iga
Eesti elanik mõõta teda ümbritseva
maastiku tuge elurikkuse säilimisele.
Rohemeetrit saavad ja võivad
kasutada kõik huvilised – maa- ja
metsaomanikud,
looduskaitsjad,
riigi- ja vallaametnikud, kooliõpilased, uue kodu või suvituskoha
ostjad-müüjad – ning hinnata
sellega maastiku elurikkust just
endale huvipakkuvas asukohas Eesti
maismaal.
Kuigi Rohemeeter rakendusena
valmis napilt aasta jooksul, põhineb
see sisult (andmetelt) Meelis Pärteli

ja Aveliina Helmi aastatepikkusel
teadustööl ning ülemaailmsetel
viimastel teadusuuringutel.
Seepärast on Rohemeeter asja- ja
ajakohane tööriist, millega saab
teada, mis on elurikkusele ühes või
teises maastikus hea ja mis mitte,
ning mida saab iga elanik elurikkama
Eesti heaks teha.
Rohemeetri leiab veebist aadressilt
rohemeeter.ee. Lisaks rakenduse
kodulehele olevale saate artiklile
tausta lugeda muuhulgas ka Tartu
Ülikooli ajakirjast „Universitas
Tartuensis“ aadressil ajakiri.ut.ee/
artikkel/3625 ja ajakirja „Eesti
Loodus“ maikuu numbrist.

Saada oma kuulutus valla ajalehte!

Alates sellest suvest hakkame Mägede Hääles avaldama ka erakuulutusi. Võtame vastu ainult n-ö kohalikult
kohalikule teadaandeid – oma valla inimeste ja ettevõtete omi. Sobivad nii ostu-müügi kui teenuste soovimisepakkumise ja muud kuulutused, sh ettevõtete tööpakkumised, meie vallas kodu ostmise või müümise soovid jne.
Kuulutamine on tasuta, toimetaja jätab endale õiguse saabunud kuulutusiredigeerida ning. Toimetaja ei vastuta
kuulutustes esitatud info ega toodete ja teenuste kvaliteedi eest.

KUULUTUSED KOHALIKULT KOHALIKULE
OSTAN
Ostan erinevaid VAZ tüüpi sõidukeid. Seisukord võiks olla hea. Pakkumised teha telefonil 5350 8053 (Lukas), olen
saadaval iga päev kell 10.00–20.00.
Soovin osta päikeselise krundi koos elamiskõlbliku majaga või majata Rõuges või Rõuge lähiümbruses. Vesi ja
elekter võiksid krundil olemas olla. Kontakt: kristina@kingisahtel.ee, 516 6556 (Kristina).

TÖÖPAKKUMISED
Rõuge Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Misso kooli direktori ametikohale
Misso kooli direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldise arengu
tagamine.
Kandideerijal peab olema magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, juhtimiskompetents ja -kogemus, väga
head teadmised haridusvaldkonnast ning lastega töötamise kogemus.
Kandidaadilt ootame:
• valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi pädevusmudelist;
• otsustusvõimelisust, vastutustunnet, korrektsust, täpsust;
• koostöövõimet ja avatud suhtlemist, analüüsi- ja planeerimisoskust;
• eesti keele valdamist vähemalt C1-tasemel;
• B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja nägemus oma tööst Misso kooli juhina ning
haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 21.06.2020 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.
Ametikoha koormus on 0,5 kohta.
Tööle asumise aeg: august 2020.
Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva (tel 5804 6564).

Rõuge Koostöökeskus võtab konkursi korras tööle ERIPEDAGOOGI

Kirikute teated

Pühpäeval, 21. juunil
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Neljapäeval, 25. juunil
• kell 18.30 vestlusõhtu kogudusemajas Rõuges
Kolmapäeval, 24. juunil
• kell 11.00 templipüha jumalateenistus Mõniste-Ritsiku kirikus.
Pärast teenistust haudadel surnuaiapüha.
• kell 12.00 armulauateenistus Rõuge Maarja kirikus
Pühapäeval, 28. juunil
• kell 11.00 jumalik liturgia Mõniste-Ritsiku kirikus.
Lisainfo: varstukirik.planet.ee
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
Pühapäeval, 5. juulil
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus

Surnuaiapühad
Rõuge valla kalmistutel
Kolmapäeval, 24. juunil
• kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul, kell 12.00 armulauateenistus Rõuge
kirikus
• kell 11.00 templipüha jumalateenistus Mõniste-Ritsiku kirikus, pärast
seda surnuaiapüha Ritsiku kalmistul
• kell 14.00 Vastse-Roosa kalmistul
Pühapäeval, 5. juulil
• kell 11.00 Misso kalmistul (vihma korral misso kirikus)
Pühapäeval, 12. juulil
• kell 11.00 Nogopalu kalmistul, kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
• kell 13.00 Rõuge Vanakalmistul
Pühapäeval, 26. juulil
• kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul, kell 12.00 armulauateenistus VanaRoosa kirikus
Pühapäeval, 9. augustil
• kell 11.00 Pütsepa kalmistul, kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe
kirikus
• kell 13.00 Plaani kalmistul

Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse
rakendamise kord“.
Tööle asumine hiljemalt 1. septembril 2020.
Avaldus (palgasooviga), elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
esitada meiliaadressile koostookeskus@rauge.ee.
Lisainfo: Maie Oppar (513 8321 või koostookeskus@rauge.ee).

Mõniste Kool otsib oma meeskonda sekretär-juhiabi
Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks. Soovitav tööle asumise aeg: august 2020.
Kandidaadilt ootame korrektsust ja kohusetundlikkust ning head suhtlemis- ja koostööoskust.
Omalt poolt pakume innustavat ja toetavat töökeskkonda, enesearengu võimalusi ja paindlikkust töögraafiku
planeerimisel.
Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 22. juuniks aadressil maarika@kuutsi.edu.ee.
Lisainfo telefonil 521 5143.

Rõuge ja Mõniste hooldekodud pakuvad tööd tegevusjuhendajale
0,5 ametikohta (kummaski hooldekodus 0,25; võimalik ka eraldi töötaja kummaski hooldekodus)
Tegevusjuhendaja töö põhiülesandeks on hooldekodude elanike vaba aja sisustamine erinevate aktiveerivate
tegevustega (võimlemine, käsitöö, voltimine, joonistamine, mälumängud, lauamängud, jalutamine, laulmine jne).
Ootame töölesoovijatelt head suhtlemis- ja kuulamisoskust, empaatiavõimet, kohusetundlikkust, täpsust ja
korrektsust, koostöö- ja vastutusvõimet. Kasuks tulevad erialase töö kogemus, läbitud koolitused ja musikaalsus.
Vajalik on kehtiv tervisetõend.
Omalt poolt pakume paindlikku tööaega, toetavat kollektiivi ning koolitusi vastavalt vajadusele.
Tööle asumise aeg: 1. august 2020
Sooviavaldus ja CV saata monistehooldekodu@rauge.ee või hooldekodu@rauge.ee. Lisainfo: telefonil 785 9366
(Siiri Kuus, Rõuge Hooldekodu juhataja) või 789 1240 (Ulvi Trahv, Mõniste Hooldekodu juhataja).

OÜ Meisli pakub tööd
Seoses tootmismahtude suurenemisega võtab OÜ Meisli tööle KEEVITAJA ja MATERJALIDE EELTÖÖTLEJA.
Huvi korral helistada või kirjutada: 501 3817 või urmas@meisli.eu (Urmas Lestberg).

Plaani paikkonna rahvas
kutsub!

Laupäeval, 8. augustil kell 13.00 olete oodatud avatud külapäevale! Ootame
kõiki Plaani paikkonna sõpru, elanikke (ka endisi) ja Plaani kooli vilistlasi
koos peredega.
Neljapäeval, 20. augustil kell 16.00 toimub Plaani külas „kirikuaia“ kontsert
kogu perele. Kuna algselt oli planeeritud kirikukontsert, aga uus aeg soosib
välikontserte, siis toimub meiegi oma kiriku taga nn aias.
Rohkem infot järgmistes ajalehtedes. Kokkusaamiste toimumist toetab
Kohaliku Omaalgatuse Programm.

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 25. juunini.

