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Rõuge vallavolikogu 30. juuni 2020 istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Andis nõusoleku tagada projekti „Vaimse tervise häiretega
eakatele suunatud hoolekandeteenuse
arendamine Võrumaal“ omafinantseeringu olemasolu eelarveaastateks 2020–2022 summas kuni
8500 eurot.
2. Kehtestas Viitina külas Koolimaa
katastriüksuse ja sellega piirneva ala
detailplaneeringu.
3. Kehtestas Rõuge alevikus Aia tn 4
katastriüksuse ja sellega piirneva ala
detailplaneeringu.
4. Muutis Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korda.
Ettevõtlustoetuse määramise korda
on sisse viidud Riigikogus 04.05.2020
vastu võetud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse
muudatus, millega on kehtestatud
senisest kõrgem põllumajandusliku
vähese tähtsusega abi ülemmäär
25 000 eurot. Alates 1.01.2021 on
taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks
võimalik esitada üks kord aastas.
5. Andis nõusoleku Rõuge vallas
Taudsa külas asuva Nogopalu
X
uuringuruumi
geoloogilise
uuringuloa väljaandmiseks.
Uuringu eesmärk on tarbevaru
tasemel välja selgitada uuringu-

ruumis levivate setete (kruus ja liiv)
maht ja kvaliteet, mida edaspidi
soovitakse kasutada piirkonna teede
ehitusel ja ehitustöödel. Geoloogilist
uuringuluba taotletakse Taudsa
külas Saunamaa katastriüksusel.
Uuringuteks vajalike välitööde
tegemise käigus järgitakse keskkonnakaitse
ja
ohutustehnika
nõudeid. Töötamisel ei kasutata
keskkonda reostavaid materjale.
Uuringud toimuvad päevasel ajal,
nendega ei kaasne eeldatavasti ülemäärast müra ega õhusaastet.
6. Lubas Rõuge Vallavalitsusel
võtta rahalisi kohustusi Rõuge
valla üldplaneeringu koostamiseks
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviimiseks eelarveaastateks 2021–2022 kokku summas
kuni 66 000 eurot.
7. Lubas finantseerida 2020–2022
valla eelarvest projekti „Mõniste
kooli energiatõhusaks muutmine“
RTK positiivse rahastamisotsuse
korral kuni 381 000 euro ulatuses.
Mõniste kooli energiatõhusaks
muutmiseks projekteerimistöid finantseeritakse kuni 40 000 euro ulatuses
valla eelarvest ühinemislepinguga
ettenähtud vahendite arvelt.
8. Andis Rõuge Vallavalitsusele loa

avaliku konkursi korraldamiseks
Sännas raamatukoguteenuse delegeerimiseks kolmandale sektorile ja
volitused halduslepingu sõlmimiseks
2 aastaks.
9. Võttis vastu Rõuge valla 2020.
aasta esimese lisaeelarve.
10. Võttis vastu Haanja Kooli
hoolekogu moodustamise korra ja
töökorra.
11. Võttis vastu Mõniste Kooli
hoolekogu moodustamise korra ja
töökorra.
12. Võttis vastu Rõuge Põhikooli
hoolekogu moodustamise korra ja
töökorra.
13. Võttis vastu erateede avalikuks
kasutamiseks
määramise
ja
lumetõrjeteenuse osutamise korra.
14. Otsustas taotleda Eesti Vabariigi
omandis
oleva
Krabi
kooli
hoonestatud kinnistu (asukoht
Rõuge vald, Krabi küla, registriosa
number 2589541, katastritunnus
86502:002:0096, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala
4,43 ha) tasuta võõrandamist Rõuge
vallale kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks.
15. Kinnitas hariduskomisjoni uueks
liikmeks Õnne Saluoru (Saluorg).
16. Kinnitas arengu- ja ette-

võtluskomisjoni uueks liikmeks
Kristo Hainsoo.
17. Kinnitas majanduskomisjoni
uueks liikmeks Andres Nageli
(Nagel).
18. Kinnitas keskkonnakomisjoni
uued liikmed: Tarvi Tuusis, Silver
Näkk ja Margus Sikk.
19. Valis korrakaitsekomisjoni
esimeheks Raul Ermeli ja aseesimeheks Elina Kirchi.
20. Kinnitas riigi poolt eraldatava
täiendava investeeringutoetuse kasutamiseks planeeritavate objektide
nimekirja: Misso sotsiaalkeskuse
ümberehitus, Varstu ÜVK ja reo-

veepuhasti
rekonstrueerimine,
Saru imbväljaku ümberviimine
koos dosaatoranuma paigaldusega,
Rogosi mõisa tuleohutusnõuete
tagamine ja peamaja akende vahetus
ja Rõuge Põhikooli staadioni I etapi
ehitus.
Koroonaviiruse kriisi tagajärgede
leevendamiseks ning ettevõtluse
turgutamiseks saavad kohalikud
omavalitsused taotleda riigilt investeeringutoetust.
Rõuge vald saab taotleda uuteks
investeeringuteks 410 000 eurot.
Järgmine volikogu istung toimub 25.
augustil.

Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa
detailplaneeringu avalik väljapanek
ja avalik arutelu
6. Illustratiivjoonised

Rõuge Vallavalitsus annab teada,
et korraldab Rõuge alevikus uute
korterelamute ehitamiseks vajaliku
maa detailplaneeringu korduva
avaliku
väljapaneku
27.07.–
25.08.2020 ja avaliku väljapaneku
tulemuste avaliku arutelu 28.08.2020
kell 13.00 Rõuge vallavalitsuses
(Võru maakond, Rõuge alevik,
Ööbikuoru tn 4).
Detailplaneering on vastu võetud
Rõuge Vallavolikogu 27.03.2018
otsusega nr 1-3/27.
Detailplaneeringuala paikneb Võru
maakonnas Rõuge vallas Rõuge
alevikus ja osaliselt Muhkamõtsa
ning Väiku-Ruuga külades Sänna
maantee, Tehnika tänava ja Soojuse
tänava vahelisel alal. Läänest piirneb
planeeringuala korterelamute alaga.
Planeeringualas paiknevad Soojuse
tn 5 (69701:004:0145), Soojuse tn 2
(69801:001:0308) ja osaliselt Soojuse
tn 4 (69701:004:0135), Rõuge
metskond 23 (69701:003:0540),
Soojuse tänav (69701:003:0117),
Tehnika tänav (69701:003:0185) ja
riigimaantee 25249 Sänna-Rõuge
(69701:003:1613) katastriüksused.
Planeeritava ala suurus on ca 3,3 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on
uue
hoonestusala
määramine
kortermajadele ja abihoonele koos
haljastuse ja heakorra põhimõtetega.
Lisaks laiendatakse olemasolevat
jäätmejaama ala, mille eesmärgiks
on
parandada
konteinereid
tühjendavate autode ligipääsu ja
suurendada katusealust pinda.
Detailplaneeringu
elluviimisega
kaasnevad eeldatavalt majanduslikud
ja sotsiaalsed ja mõjud ning mõju
looduskeskkonnale.
Detailplaneeringu realiseerumisel
avaldub positiivne majanduslik
ja sotsiaalne mõju uute elanike
lisandumise näol, suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad
hooned ja hooldatud ümbrus
tõstavad
piirkonna
kinnisvara

keskmist väärtust ning muudavad
maantee äärse ala ilmekamaks.
Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige
ehitusperioodil lähiümbruse elanikele,
põhiliselt
suurenenud
müra- ja vibratsioonitaseme ning
liiklussageduse näol.
Tuginedes eeltoodule, võib eeldada,
et pikaajaline negatiivne mõju
sotsiaalsele keskkonnale puudub.
Detailplaneeringu realiseerimisega
kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on
juba kujunenud hoonestatud ja
inimtegevuse poolt mõjutatud
keskkond. Tegevusega kaasnevad
võimalikud mõjud on eeldatavalt
väikesed ja nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga.
Planeeritud
hoonete
rajamine
ei põhjusta eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks pikaajaline keskkonnaseisundi kahjustumine, sealhulgas vee, pinnase, õhusaastatuse,
olulise jäätmetekke või mürataseme
suurenemine. Planeeritud tegevusega
kaasneb vähene liikluskoormuse,
mürataseme ja õhusaaste suurenemine, kuid oodata ei ole üle
normatiivsete tasemete esinemist.
Tuginedes eeltoodule, võib eeldada,
et pikaajaline negatiivne mõju
looduskeskkonnale puudub.
Avaliku
väljapaneku
jooksul
on igal isikul õigus avaldada
detailplaneeringu
kohta
ettepanekuid ja esitada vastuväiteid.
Avaliku väljapaneku ajal on
võimalik
detailplaneeringuga
tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või
Rõuge valla kodulehel www.
rauge.ee. Lisainformatsiooni saab
planeeringu- ja ehitusspetsialistilt
(Krislyn Prants, 525 3907, planeering@
rauge.ee).

Illustratiivsed joonised detailplaneeringust.
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Rõuge Vallavolikogu kehtestas kaks noorte perede elamute maade
6.
Illustratiivjoonised
detailplaneeringut
6.

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 30.06.2020
otsusega nr 1-3/37 Viitina külas Koolimaa
katastriüksuse ja sellega piirneva ala
detailplaneeringu
(edaspidi
Koolimaa
detailplaneering) ja otsusega nr 1-3/38 Rõuge
alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega
piirneva ala detailplaneeringu (edaspidi Aia
tn 4 detailplaneering).
Detailplaneeringuid käsitletakse kui üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid
tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub
Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.
Koolimaa detailplaneeringu planeeritav ala
asub Võru maakonnas Rõuge vallas Viitina
külas ja hõlmab Koolimaa (69702:002:0057)
katastriüksust, samuti paikneb osaliselt
Tiigi (69702:002:0790) ning 25195 KäätsoRõuge-Luutsniku
tee
(69702:002:1470)
katastriüksustel. Planeeringuala suurus on
ca 1,7 ha. Koolimaa detailplaneeringuga
nähakse ette Koolimaa maaüksuse jagamine
neljaks krundiks. Kaks üksikelamu krunti,
kuhu on lubatud püstitada elamu ja abihoone,
üks haljasala ja loodusliku maa krunt,
kuhu on kavandatud puhke funktsioon ja
avalikult kasutatav jalgtee järve äärde. Üks
tee/tänava maa ja haljasala maa krunt, kuhu
on kavandatud juurdepääsutee kallasrajale,
lõkkeplats ja paadisild ning kergliiklustee ala.
Detailplaneeringuga on vähendatud Viitina
järve kalda ehituskeeluvööndit vastavalt
planeeringulahendusele.
Aia tn 4 detailplaneeringu planeeritav ala
asub Rõuge vallas Rõuge aleviku äärealal
Jaanipeebu küla piiril Aia tn 4 katastriüksusel
ja selle lähialal. Planeeringuala piirneb
läänest riigiteega nr 25195 Käätso-RõugeLuutsniku (km 8,78–8,89), põhjast Aia
tänavaga ja lõunast Tamme tänavaga.
Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha. Aia tn 4
detailplaneeringuga nähakse planeeringualale
ette kolm üksikelamumaa krunti, kaks tee ja
tänava maa krunti kergliiklustee jaoks, üks
elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise
maa ning üks puhke ja spordirajatise maa
krunt mänguväljaku vm sarnase rajatise

Illustratiivjoonised

jaoks kogukondlike eesmärkide täitmiseks.
Aia tn 4 detailplaneering muudab kehtetuks
Rõuge Vallavolikogu 25.02.2009 otsusega nr 8
kehtestatud detailplaneeringu „Rõuge alevikus
ja Jaanipeebu külas Kaseaia, Mesimaa, Tiigi
ning Vanakuuste ja nendega piirnevate maaalade detailplaneering“ planeeringualade
kattuvuse ulatuses Käätso-Rõuge-Luutsniku
maantee ääres planeeritud jalgratta- ja jalgtee
krundi osas.
Detailplaneeringute elluviimisega kaasnevad
eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja
kultuurilised mõjud. Detailplaneeringute
realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol,
suureneb kohalike teenuseid ja tooteid
kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned
tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist
väärtust ning muudavad tänavafronti
ilmekamaks. Detailplaneeringutega nähakse
ette kergliiklustee rajamine, mis avaldab
sotsiaalsele keskkonnale positiivset mõju.
Planeeringute elluviimisel parandatakse
piirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonda
tervikuna, süvendatakse piirkonna identiteeti,
väärtustatakse olemasolevat kultuuripärandit
ning luuakse uued võimalused sellega
tutvumiseks. Järgides planeeringutes esitatud
meetmeid, välditakse ja minimeeritakse
planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset
mõju looduskeskkonnale.
Kehtestatud detailplaneeringutega ning muude
asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik
tutvuda Rõuge valla kodulehel. Lisainfot saab
planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn
Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Illustratiivne joonis Koolimaa detailplaneeringust.

Illustratiivne joonis Aia tn 4 detailplaneeringust.

Rõuge vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kuus kinnistut
Rõuge vald müüb avalikul kirjalikul
enampakkumisel järgmised kinnisasjad:

Metsaveere kinnistu, Missokülä 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.

Nursi rahvamaja hoonestatud kinnistu, Pargiveere kinnistu, Krabi küla
Valgemaja hoonestatud kinnistu,
Kinnistusraamatu registriosa nr 9086650, Luutsniku küla
Nursi küla
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.

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

Kinnistusraamatu registriosa nr 4927650,
katastritunnus 18101:001:0364.
Sihtotstarve: elamumaa, pindala: 14 913 m2.
Enampakkumise alghind 8 000 eurot,
tagatisraha 800 eurot, osavõtutasu 100 eurot.

Vilja tn 2 hoonestatud kinnistu, Pargi põik 1 hoonestatud kinnistu,
Varstu alevik
Rõuge alevik
Kinnistusraamatu registriosa nr 2873841,
katastritunnus 86501:003:0105.
Sihtotstarve: elamumaa, pindala: 9 899 m2.
Enampakkumise alghind 4 000 eurot,
tagatisraha 400 eurot, osavõtutasu 100 eurot.

Kinnistusraamatu registriosa nr 505041,
katastritunnus 69701:004:0810.
Sihtotstarve: elamumaa, pindala: 3 754 m2.
Enampakkumise alghind 45 000 eurot,
tagatisraha 4 500 eurot, osavõtutasu 900 eurot.

Rõuge valla
Suvevolle 2020

VARSTU-NURSI-TSIISTRE-PLAANI-RÕUGE-KAUGU
6. JUL

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.

13. JUL

20. JUL

Osalustasu 2 EUR etapp
Võistkondade koosseisud loositakse
Arvestusse läheb 5 etapi tulemused

27. JUL

3. AUG

10. AUG

Naised - kogunemine kell 17.15
Mehed - koguneimine kell 18.30
Info: Karel Saarna, tel 5560 3989
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Valla raamatukogude lahtiolekuajad on muutunud

Alates sellest suvest on kõigi valla
raamatukogude lahtiolekuajad pisut muutunud. Nüüdsest on kõik
raamatukogud ühel päeval nädalas avatud kella 18ni ning kõik
raamatukogud on iga kuu esimesel
kolmapäeval suletud sisetöödeks.
Teavikuid saab tagastad igal
ajal sõltumata lahtiolekuaegadest
raamatukogude juures olevatesse
tagastuskastidesse.

Kuutsi raamatukogu

Nursi raamatukogu

Luutsniku raamatukogu

Ruusmäe raamatukogu

Haanja raamatukogu

Misso raamatukogu
E, T, K, R 8.30–17.00
N 9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00

Rõuge raamatukogu

E, T, K, R 8.30–17.00
N 9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00

Krabi raamatukogu
E, T, K, R 8.30–17.00
N 9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00

E, T, K, R 8.30–17.00
N 9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00
E 9.30–17.00
K 10.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00
R 10.00–16.00

Mõniste raamatukogu
T, K, R 8.30–17.00
N 8.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00
L 9.00–15.00

E, T, K, R 8.30–17.00
N 9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00

Viitina raamatukogu
E, T, K, R 8.30–17.00
N 9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00

T, K, R 8.30–17.00
N 8.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00
L 9.00–15.00
T, K, R 8.30–17.00
N 8.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00
L 9.00–15.00

Varstu raamatukogu
E, T, K, R 8.30–17.00
N 9.30–18.00
Lõuna 12.30–13.00
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Raamatukogude suvised
puhkused
Valla raamatukogud on sel suvel
puhkuste tõttu suletud järgmistel
aegadel:
Krabi raamatukogu 20.07–09.08
Kuutsi raamatukogu 13.07–09.08
Misso raamatukogu 1.–28.07
Puhkuse ajal saab raamatukogus käia
esmaspäeviti kell 9–16
Mõniste raamatukogu 1.–29.08
Nursi raamatukogu 15.07–11.08
Ruusmäe raamatukogu
7.–20.07 ja 4.–10.08
Rõuge raamatukogu 01.–31.08
Varstu raamatukogu 03.–16.08
Viitina raamatukogu
18.–31.07 ja 21.08–04.09

Rõuge vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjonist 2018–2020
Tänaseks on Rõuge valla arengu ja
ettevõtluskomisjon tegutsenud 2,5
aastat. Tegemist on volikogu kõige
rohke arvulise komisjoniga - 16
liikmega. Komisjoni koosseis on
moodustunud proportsionaalselt nii
VL Meie Vald kui Isamaa esindajate
poolt. Komisjonis on jälgitud ka
regionaalset esindatust.
Oleme koosolekuid pidanud üle
kogu valla kõigis piirkondades,
külastades samal ajal ka mõnda
kohalikku ettevõtjat või asutust, nt
suurimat ettevõtjat Saru lauatehast
ja Metsavenna talu Mõniste
piirkonnas, metallitootjat Meisli OÜ
Ruusmäel, Suure Muna kohvikut
Haanjas, pagaritöökoda Rõuge
Pagar ja puidust aiamajade tootjat
Hut Eesti OÜ Rõuges. Oleme
koosolekuid pidanud kõigis valla
teenuskeskustes, lisaks veel Pähni

RMK külastuskeskuses, Viitina
vesiveskis, Haanja suusakeskuses,
Rõuge Kaugtöökeskuses, Nopri
talumeiereis, Kagu-Eesti Innvatsioonikeskuses Võrus ning ka
puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskuses
Tsenter
Väimelas.
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni
koosolekutelt on läbi käinud väga
suur hulk erinevaid teemasid, neist
suuremd näiteks:
• Ühena esimestest tegevustest
panime kokku ühinenud Rõuge
valla ettevõtlustoetuse jagamise
korra. Uue Rõuge valla ajal on
jagatud ettevõtlustoetust alates
2018. aasta sügisest. Praeguseks on
toimunud neli taotlusvooru ja neis
on kokku esitatud 53 taotlust 49
erineva ettevõtja poolt. Positiivse
otsuse on saanud 30 taotlust

kogusummas 27 012,70 eurot.
Piirkonniti on taotlused jagunenud
järgmiselt: Haanjast 12 tk, Missost
3 tk, Mõnistest 7 tk, Rõugest 14 tk,
Varstust 17 tk. Taotlusi menetledes
oleme kohtunud kõigi taotlejatega,
saades väga põhjaliku ja huvitava
ülevaate ka meie vähem tuntud
ettevõtjatest. Varstu piirkond valmistab rõõmu oma huvitavate ja
aktiivsete ettevõtjate hulgaga.
• Arengu- ja ettevõtluskomisjon
on olnud juhtivkomisjon valla
arengukava
koostamise
protsessis. Uue valla arengukava ja
eelarvestrateegia on kehtestatud
2018.
aasta
oktoobris
ning
täiendatud 2019. aasta oktoobris.
• Komisjoni töö osaks on tutvuda ka
kõigi koostatavate planeeringutega.
Algatatud on valla üldplaneeringu
koostamise protsess. Sel suvel

saavad valmis noortele peredele
mõeldud kruntide planeeringud
Rõuges ja Viitinas. Soov on algatada
veel sellesarnaseid planeeringuid, et
rajada valla maale soodsaid krunte
noortele peredele.
• Valminud on Kagu-Eesti spetsialistide programm, et jagada
toetusi siia elama asuvatele kõrgelt
hinnatud spetsialistidele.
• Oleme algatanud ettevõtluspäeva
idee, et valla ettevõtjad saaksid
vähemalt kahel korral aastas kokku
omavahel tutvumiseks ning kohalike
ärisuhete edendamiseks.
• Oleme osalenud valla väljapanekuga Eesti suurimal näitusel
Maamessil, kutsudes meile elama
ja meile külla. Messiboksi töös on
osalenud ka valla ettevõtjaid ja
asutusi. Oleme tutvustanud meie
valla vaatamisväärsusi ning teisi

meie inimeste ideid ja algatusi.
• Oleme arutanud Rogosi mõisa
potentsiaali ja Misso aleviku avalike
hoonete funktsioone.
• Komisjonis on põhjalikult arutatud
Haanja suusakeskuse hetkeseisu,
sihtasutuse moodustamist ja tulevikus tehtavaid keskuse arendustöid.
• Mitmel koosolekul on arutatud
erateede ja avalike teede teemat.
Juunikuu
volikogus
kehtestati
erateede avalikuks kasutamiseks
määramine ja lumetõrjeteenuse
osutamise kord.
Arengu- ja ettevõtluskomisjon on
avatud ettepanekutele ja algatustele,
mis valla elu edasi viivad.
Karel Saarna
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni
esimees

Uuendused Ööbikuoru puhkealal

Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku
arendamistööd said stardipaugu –
juunis sai valmis kaks treppi, mis

ühendavad Ööbikuoru puhkeala ja
Tindiorus olevat matkarada. Trepid
on rajatud asukohtadesse, mida
inimesed on harjunud kasutama:
üks neist toob alt orust kiige juurde
ning teine pisut eemal orust üles
vaatetorni kanti.
Nüüdsest saavad Ööbikuoru külastajad turvalisemalt, mugavamalt ja
ka kiiremini suunduda puhkealalt ja
vaatetorni juurest otse matkarajale
ning uudistada matkarajal asetsevaid

külastusobjekte nagu vesioinad
ning rauakaev. Projekti käigus
rekonstrueeriti ka Ööbikuorus
asuv kiik-vaateplatvorm, mida
külastajad saavad nüüd ohutult
kasutada, nautides sealt avanevaid
vaateid ürgorule. Juhime kõigi
külastajate tähelepanu sellele, et
kiige ja vaateplatvormi säästli-kuks
kasutamiseks ei tohi vaateplatvormile
minna korraga üle viie ning
kiigele üle kuue inimese. Projekti

toetati SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
keskkonnaprogrammi
alamprogrammist
„Looduskaitse
infrastruktuuri
arendamine“
37210,20 euroga. Projekti kogumaksumuseks kujunes pea 44 000
eurot.
Praegune ilm soosib igati Ööbikuoru puhkeala külastamist ning
taasavastamist. Tule kae perrä!

Säästva kalanduse info- ja ohutuspäev 14. augustil Mõnistes
Ligi aasta aega tagasi sai SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus
(KIK) toel rajatud Mõniste järve
püügiplatvorm, et parandada harrastuskalastuse võimalusi Rõuge vallas.
Loodetavasti on püügiplatvorm nii
kohalike harrastuskalastajate kui
ka piirkonnast huvituvate kalastusturistide seas hästi omaks võetud
ning seda kasutatakse aktiivselt.
Muude projektitegevuste hulgas
viiakse Mõniste Noortekeskuses
läbi säästva kalanduse info- ja
ohutuspäev,
kus
tutvustatakse
säästva kalanduse põhimõtteid,
püügilubade
süsteemi,
räägitakse
harrastuskalastamisest ning veekogude

ääres ja veekogudel kalastamise
ohutusest.
Kõik kalastushuvilised on oodatud
noortekeskusse reedel, 14. augustil
kell 16–19.
Registreeruda saab:
• Mõniste Noortekeskuses;
• helistades numbril 516 9476;
• kirjutades aadressile
ettevotlus@rauge.ee;
• registreerimislingil
https://bit.ly/kalainfopaev.
Tegevusi toetati KIK keskkonnaprogrammi kalanduse alaprogrammist 7 025.60 euroga.
Projekti kogumaksumuseks kujunes
8 651.60 eurot.

Mõniste järvele KIK-i toel rajatud püügiplatvorm ootab kalastama!

Kas sinu lemmikloomal on omaniku
kontaktandmed kaasas?
Viimasel ajal näeb taas üha sagedamini ilma peremeheta ringi
seiklevaid koeri, kelle omanikke pole
võimalik tuvastada. Nii satuvad nad
tänu tähelepanelike kodanike kiirele
tegutsemisele kodutute loomade
varjupaika. Juba varjupaika viidud
koera koju tagasi saamine tähendab
omaniku jaoks sõitu linna ning
korralikku rahalist väljaminekut.

Palume kõigil koeraomanikel hoolitseda selle eest, et nende lemmikud
ei pääseks üksi kodust välja. Nad
ehmatavad inimesi ning olles ka ise

hirmul ja segaduses, võivad käituda
ettearvamatult.
Koerad aitaks mõnikord kiiremini
koju see, kui leidjad näeks nende
kaelarihmal omaniku andmeid. Kui
loom on sõbralik ning laseb endale
ligi, siis võiks olla esimene tegevus
ühenduse võtmine omanikuga.
Peremehe kontaktandmed kaelarihmal võiksid olla selges kirjas ja
võimalusel piisavalt suurelt, et nende
välja lugemiseks ei peaks koeraga
pikemalt kontaktis olema.

SAAME KOKKU PLAANIL
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XXVI Paganamaa päevad juba sel nädalavahetusel, 10. ja 11. juulil!

Kohe-kohe on käes sellesuvised
Paganamaa päevad. Mägede Hääl
uuris, kuidas korraldajad selleks
valmistunud on ja mis meid
sel nädalavahetusel ees ootab.
Küsimustele vastas Aive Adler, üks
korraldusmeeskonna eestvedajaid.

Millest Paganamaa päevad omal
ajal alguse said?
Paganamaa päevad said alguse 1995.
aastal tänu Võru folkloorifestivali
korraldajate
väga
huvitavale
ideele, mille algatajaks olid mulle
teadaolevalt Võru Kannel ja
Silvi Jansons. Nad tõid festivali
Võru taha metsa, kandes siin
ette tantsuetenduse „Paganamaa
legendid“.
Võru Kannel kordas
üritust ka aasta hiljem. Edasi võttis
järje üle Varstu Kultuurikeskus,
korraldades
Paganamaa
päevi
üheksa aasta jooksul, so 1997–
2005. Krabi Külaseltsi loomise
järel oli tekkinud kohapealne
initsiatiiv, sest Paganamaa on ju
üks üheteistkümnest Krabi kandi
külast. Krabi Külaselts jätkas senist
traditsiooni aastatel 2006–2014
ning 2016–2017. Vahepeal ehk
2015. ja 2018. aastal sai võimaluse
kätt proovida külaseltsist välja
kasvanud Krabi Külateater, kes
kaasas nii seltsiinimesi kui ka juba
tänased korraldajad. Siinkandis on
ettevõtmisi õnnistatud pika eaga ehk
järjepidevusega. Traditsiooniliselt
juuli teisel nädalavahetusel toimuvad päevad on 25 aastaga kasvanud
piirkonna maineürituseks, kus
läbi aastate on tantsuetendusele
lisandunud kohalike poolt hinnatud
legendide
raja
matkad,
näitemängusõprade
maiuspalana
omaloomingulised
võrukeelsed
näidendid ja päeva lõpuks meeleolukad ning rahvarohked simmanid.
Kui palju on praegu päevade
korraldamise juures alles algset
seltskonda? Millist nägu on n-ö
põlvkondade vahetused aja jooksul
Paganamaa päevadesse toonud?
Huvitav ja väga hea küsimus. Oleme
kaasategemise võimalust pakkunud
ka Võru Kandle inimestele, kuid
takistuseks on saanud ürituste
kattuvus. Võiks öelda, et Võru on
heas mõttes ise kultuuripealinn, mis
tõmbab. Paganamaa hinged on kõik
teada ja nende kaasalöömissoovi
oleme
järjepidevalt
küsinud.
Kvaliteet ja ennekõike meie endi
jaoks kohtumiste ja sündimiste
huvitavus sel üritusel on tähtis,
mistõttu oleme programmi sisse
toonud
Päikesetõusukontserdi
Liivajärvel ja teist aastat pakume
koostöös Jaan Tootseniga Ööülikooli
Vikerraadio
avalikku

salvestust. Alates eelmisest korrast
saavad päevalised tundma õppida
Paganamaa Maastikukaitseala loodusväärtusi, võttes osa temaatilisest
orienteerumismängust
peopaiga
läheduses. Hästi pikka aega olid
Paganamaa päevad vürtsitatud
Marje Mürgi ja Krabi Külateatri
omaloominguliste võrukeelsete suveetendustega. Sel aastal lähevad
Jan Rahmani dramatiseeringuga
„Kõllaku küla katastroof “ lavale
Krabi kandi, Viitina ja Rõuge
ühendatud jõud.

Kelle nägu on tänavused Paganamaa päevad?
Eks Paganamaa päevad on ennekõike
ikka iseenda nägu, sest laulda,
tantsida ja mängida võib igal pool,
aga baasi ja tegelikult ka krooni pähe
paneb siinne keskkond, maastik.
Inimesed oma emotsioonidega
hingestavad küll, kuid raske on
öelda, kes on erilisemad loojad.
Korraldajate ootusärevus on igatahes väga suur. Saan öelda, et
kindlasti on seekordsed päevad
Avo-Rein
Terepingi,
Urmas
Himma ja Paganamaaperebrassi,
Marje Mürgi ja tema legendide
raja kaaslaste, Paganasupiköögi
peakoka Ülle Kikka, Kadri Laube
ja tema wunkorkestri, Jan Rahmani
ja Riina Köötsi ning ootamatu
kooslusega näitetrupi ja lõppeks
KUKERPILLIDE nägu, kes kaks
aastat tagasi nõusolekut andes
märkisid, et tuleme ikka, kui me siis
veel elame. Ja elame!
Kui suur seltskond on tänavu
päevade korraldamisse kaasatud?
Kas tunnete meeskonnas puudust
mõne olulise oskuse või teadmisega
inimestest?
Lugesin just kokku, et kuidas me
mahume ära selle etteantud 1000
inimese piiri sisse. Põhikorraldajaid
on 30 ringis, esinejaid üle 140.
Pileteid saab seega müüa umbes
800. Paganamaal pole elektrit.
Piirijärvede naabril Lätil on, aga
see jääb Paganamaal ürituste
tegijatele kättesaamatuks. Seetõttu
on meie suurimaks piiranguks särts.
Oktoobritorm ajendas kogukonnale
Rootsi sõjaväe generaatorit hankima,
tänu Margusele ja Andrusele on see
meil nüüd olemas. Eelmisel aastal,
kui Mari Kalkun andis Liivajärvel
esimese
Päikesetõusukontserdi,
otsustas ta seda pakkuda ilma
helivõimenduseta, sest järv ise
pakkus imelist helilevi. Igaks juhuks
oli meil ka siis varuks RMK-lt saadud
juhtmeteta võimendus. Seega oleme
koostöös leidnud lahendused kõigile
muredele. Teenuste osas oleme
eelistanud kohalikke tegijaid ja

Suvised kursused
kunstikuuris

Rõuge kunstikuur ootab kõiki
oma vanu ja uusi sõpru suvistele
kursustele:
1. Erinevad töötoad LASTELE igal
neljapäeval (kuni 13. augustini) kell
15.00. 9. juulil paberitööd, 16. juulil
viltimine, 23. juulil paberitööd.
Info augustikuiste kursuste kohta
kunstikuurist.
2. Täiskasvanutele VILTIMISE töötuba
(saunamütsi viltimine) 12. juulil kell
15.00, materjali saab osta kohapealt
( 11 eurot ühe mütsi materjali tasu),

õppetasu 3 eurot. Juhendab Liilia.
Võimalusel anna oma tulekust
eelnevalt teada telefonil 522 6277
(Annika).
3. Aivar Rumvolti juhendamisel
KERAAMIKA igal kolmapäeval kell
17.30. Tasu 10 eurot.
Lisaks saab kunstikuuris kududa
kangastelgedel (ka sina, kes sa pole
seda varem teinud!) ja käärida lõime.
Selleks on vajalik eelnev kokkulepe
telefonil 5552 3366 (Lya).

Talvel põhjaliku ümberehituse läbi teinud kunstikuur ootab kohalikku kraami
uudistama ja ostma ning kursustele!

oleme neist vaimustunud. Erilist
heameelt teeb Rõuge rahvamaja
tegemistest tuntud Joosep Kurmi
heli- ja valgustehniline kogemus
ning võimekus.

Kas miski piirab või takistab
tegemast n-ö unistuste üritust?
Millised oleks Paganamaa päevad
siis, kui aeg, raha ja inimeste jaks
oleks piiramatud?
Eelpool öeldu põhjal saab meid
väärata vaid tormine ilm, kui
nüüd just koroonale ei mõtle. Eks
osalejate arvukust mõjuta ka lihtne
vihm, mis võib tingida eelarves
miinustulemuse. Oleme püüdnud
säilitada tervet mõistust ning mitte
lubada endale viiekohalist eelarvet.
Kui osalejaid peaks tahtma tulla üle
ettenähtud tuhande piiri, siis oleks
see uus väljakutse.
Kellele Paganamaa päevi tehakse?
Ennekõike piirkonnaga seotust
tundvatele inimestele, aga ka meie
kandi külalistele, kel on Eestimaa
avastamise soov. Olen viie aasta
jooksul näinud, et eriliselt on seda
üritust vaja paikkonna identiteeti
südames kandvatele kohalikele,
sest hajaasustatuse tingimustes,
nagu me siin elame, on vaja üht
korralikku suvist kokkusaamiste
pidu. Eks seepärast olemegi
püüdnud programmis pakkuda
igale midagi, sh varasemast rohkem
liikumist siinses looduses – näiteks
matk pärast Päikesetõusukontserti
ning joogasessioon koos hommikupudru ja kohviga, päevane
orienteerumismäng, legendide matk
jne.
Mida te korraldajatena sellest
kõigest ise saate?
Enda nimel rääkides: võimaluse
elada huvitavamalt ja pakkuda
osasaamist, ühistegemist. Kogeda
emotsioone, saada elule vurtsu ja
värvi. Järjepidevuse osas ei ole ühtegi
põhjust, miks traditsioon võiks
katkeda, isegi mitte koroona hirmus.
Eks me siin omamoodi jonnakad ja
paganad ole. Tiimis on jagunud ka
kriitilistel aegadel piisavalt tahet,
et see n-ö nõrgim lüli pole käega
löömisele kallutanud.

Ja seetõttu arvan, et kohalike huvi
käib ka sel aastal veel üle kaugemate
külaliste omast. Küll olen täheldanud
n-ö heas mõttes sõltuvusse jäämist
kaugemate külaliste puhul – kes on
kord Paganamaa päevadel käinud,
see tahab veel ja veel. Näiteid on
palju ja kes ei usu, tulge kohale.
Proovige.
Räägime lühidalt tänavusest programmist – miks ja kes peaks
tulema erinevatele sündmustele?
Ja teisipidi – kui päevadele tuleb
üks mitme põlvkonnaga pere Eesti
teisest otsast, siis millised tegevused
sobivad näiteks pisikesele poisile,
isale, teismelisele, vanaemale jne?
Arvestades tööinimeste ja kaugelt
tulijatega alustame reedel kell 19.
Reede õhtul pakume Ööülikooli
salvestust kohaliku taustaga ja
laiemalt tuntud ning tunnustatud
psühholoogi Avo-Rein Terepingiga
(Facebooki üritus „Ööülikooli salvestus „Inimese tumedam pool“),
teemaks on inimese tumedam
pool. Tantsida saab sel õhtul Urmas
Himma ja Paganamaaperebrassi
saatel.
Laupäeva varahommikul, koidu
ajal, soovitan väga Paganamaal
Liivajärvel Anu ja Triinu Tauli
Päikesetõusukontserti, sest eelmise
aasta Päikesetõusukontserdi kogemus tunnistati seal vaatajana osalenud
tegevmuusikute poolt ka nende viimaste
aastate parimaks elamuseks. Sellele
kontserdile palume mitte kaasa võtta
häälekaid lapsi. Laupäeva lõunast kuni
Kukerpillidega simmanini on aga väga
sobiv ka väikeste lastega peredele,
kus Paganamaa maastikukaitseala
vabaõhulava alal saab alates kella
12-st nelja tunni jooksul mängida
orienteerumismängu „Vanapagana
lugu“, kella kahest pakume le-

gendide raja matka võrukeelse
giidi ja matkapunktides huvitavate
üllatustega. Selle lõpus ootab
osalejaid Vanapagana supiköök,
mis sel korral suleb pajakaaned kell
viis. Et toitlustajad Daisy, Andrus ja
Krabi kõrtsmik saaksid Ülle tiimi
lustima lubada.
Paganamaal toimub juba kümnendat
korda
ülevabariigiline
puhkpillilaager, kus osalejad astuvad
ka sel korral meie ette, sedakorda
Paganamaaperebrassi nimelise koosseisuga. Tulge kuulama, Urmas ja
tema kaasdirigendid räägivad ja
mängivad juubeli tähe all!
Kas üks pidu saab toimuda ilma
Kadri Laubeta? Ei saa! Kella viiest
astub üles Kadri WWW – Wana
Wõromaa Wunkorkestri.
Sarnaselt eelmise peoga pakume
programmis Rõuge valla kõige
suuremate laulusõprade ja nende
sõprade esinemisi, mis on mingis
osas üllatuseks meile enestelegi. Mis
pidu see on, kui korraldajad kõike
teavad? Põnevust pakume kella
seitsme paiku Jan Rahmani võrukeelse dramatiseeringu „Kõllaku
küla katastroof “ esietendusega,
mille lavastajaks on kohalikele hästi
tuntud Riina Kööts. Tükis mängib
kooslus, mille Vanapagan on ise
välja valinud.
Peale teatritükki annavad end meile
Kukerpillid, kelle jaoks ehitame isegi
tantsulava suuremaks.
Korraldajate nimel võin öelda:
oleme rõõmsad, et me saame selle
peo teha ja loodame, et Paganamaale
tulla tahtjaid ei heiduta miski. Meie
oleme valmis!
Küsis Viivika Nagel,
vastas Aive Adler

Milliseks hindade kohalike ja
kaugemate külaliste osakaalu
viimaste aastate Paganamaa päevadel?
Eelmisel aastal saime osalejate
rekordi suuresti tänu kahepäevalisele
formaadile, suurele esinejate arvule
ja ilmataadile. Kohalikeks pean
Rõuge valla inimesi, mitte ainult
Krabi kandi 11 küla või endise
Varstu valla ulatusega kogukonda.

Paganamaa päevade kava
REEDE, 10. juuli

Paganamaa vabaõhulava alal
19.00 avamine
20.00 Vikerraadio saate “Ööülikool” salvestus, esineb psühholoog Avo-Rein Tereping
21.30–23.59 Simman Paganamaaperebrassiga

LAUPÄEV, 11. juuli

Paganamaa Liivajärve rannas
5.00 Anu ja Triinu Tauli päikesetõusu kontsert
6.00 hommikumatk või joogasessioon Paganamaal (kestus 1,5 h), matkalistele hommikupuder peopaigas.
Paganamaa vabaõhulava alal
12-16.00 orienteerumismäng „Vanapagana lugu“
13.00 Pagana supi aja algus (pakutakse RMK lõkkeplatsil katlast, supp valmib kohapeal eeltöödeldud
komponentidest)
14.00 legendide raja matk võrukeelse giidi ja üllatustega (kestus 1,5 h)
Paganamaa vabaõhulaval
15.30 Paganamaaperebrass
17.00 Wana Wõromaa Wunkorkestri
18.00 Rõuge segakoor, Viitina meesansambel ja üllatusesinejad
19.15 Jan Rahmani võrukeelse dramatiseeringu esietendus „Kõllaku küla katastroof “.
21.00 Tantsuõhtu ansambliga KUKERPILLID
PILETIHINNAD
Reede: 10 eurot, lastele erihinda pole.
Laupäev: 15 eurot; peredele (2 täiskasvanut ja 2 või enam põhikooliealist) perepilet 50 eurot; koolieelikutele
tasuta.
Piletid on müügil Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuses, Krabi poes ja Fientas (https://fienta.com/et/o/4815)
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Mõniste Kooli Muusikapesa võtab vastu avaldusi uueks hooajaks

Mõniste Kooli Muusikapesa kevadpoolaasta lõppes sel kevadel
virtuaalse kontserdiga, nüüd teeme
plaane järgmiseks hooajaks. Ootame
Muusikapessa igas vanuses õppijaid
– ka küpsemas eas võib pillimängu
õppimist alustada! Õpe planeeritakse
lähtuvalt
huvilise
varasemast
pilliõppe kogemusest, kuid varasem
kogemus ei ole ilmtingimata vajalik,
alustada saab ka täiesti algajana.
Praegu on Muusikapesas õpilasi nii
Mõnistest kui ka Rõuge ja Hargla
kandist ning erinevas vanuses.

Muusikapesas toimuvad individuaal- ja koosmängutunnid.
Sügavama pillihuviga õppijad saavad kaasa lüüa Wana Wõromaa
Wunkorkestris, mida veab eest Kadri
Laube. Õppemetoodiliselt lähtutakse
iga õppija individuaalsusest ja kui
vähegi võimalik, siis õppija aja- ja
töögraafikust. Täiskasvanute tunnid
oleme planeerinud näiteks õhtustele
aegadele, aga ka muud kokkulepped
on võimalikud. Iga õppija saab kord
poolaastas tunnistuse –kokkuvõtliku
kirjaliku tagasiside erialaõpetajalt.

Õppekavaga saab tutvuda kooli
kodulehel.
Mõistlik oleks avaldus kohe ära
esitada, sest sügisel ei pruugi
soovitud pilli õppimiseks enam
vabu kohti olla. Hea, kui pill on
endal olemas, kuid mõningaid pille
saab laenutada ka Muusikapesast.
Eriti rõõmsad oleme selle üle, et
meil õpetavad professionaalsed
muusikud ja pilliõpetajad Ott
Kaasik, Reet Laube, Celia Roose,
Kadri Laube, Kadri Lepasson.
Eriti ootame õppima viiulit, kitarri,

ukulelet, hiiu kannelt, akordionit
ja plokkflööti; ka laulu erialale on
õpilased oodatud.
Avalduse võib täita koolimajas
(välja arvatud 29. juunist 15.
augustini) või võtta vormi Mõniste
Kooli kodulehelt ja saata see
aadressile kool@kuutsi.edu.ee või
Mõniste Kool, Kuutsi küla, Rõuge
vald, Võrumaa.
On palju erinevaid põnevaid

huvialasid, millega tegeleda. Pilliõpe
on kindlasti üks neist, mis võib avada
erinevaid võimalusi. On ju ilmekaim

näide kohe elust endast võtta –
mõned 2,5 aastat tagasi alustanud
õppijad on saanud võimaluse käia
Wana Wõromaa Wunkorkestri
koosseisus USA tuuril.
Muusikapesa tegemisi saad uudistada sotsiaalmeedias nende FB
lehelt. Ilusat suve ja põnevate
tegemisteni järgmisel hooajal!
Lisainfo telefonil 511 7348 (Kadri
Laube).
Maarika Niidumaa
Mõniste Kooli direktor

Muusikapesas saavad nii suured kui väikesed, nii algajad kui edasijõudnud muusikud pillimängu selgeks.

Avatud talude päevad 18. ja 19. juulil. Kuhu minna ja mida teha meie vallas?

Alt-Lauri mahetalu
(ainult 19. juulil)

Lauri küla 66247
Tegevusalad: mahe aiaviljakasvatus
Programm:
Perenaine Kaja Kesküla viib läbi
ekskursioone talus. Ringkäigud
toimuvad kell 10, 12, 14, 16 ja 18.
Eelregistreerida saab veebis aadressil
https://www.altlauri.eu/avatudtalud ja kohtade olemasolul ka samal
päeval talus.
Lapse(meelse)d on oodatud kogu
päeva vältel osalema seikluslikul
AARETEJAHIL, kus saab panna
proovile oma teadmised maaelust ja
arendada käelisi oskusi. Loomulikult
ei puudu aaretejahilt ka üllatuslik
aare! Sümboolne osalustasu: 3€/
seltskond
TÖÖTUBADES õpime üheskoos,
kuidas teha kunsti meie aia viljadest
ja teistest looduslikest materjalidest.
Töötubasid viime läbi kell 11, 13,
15 ja 17. Eelregistreerimine toimub
https://www.altlauri.eu/avatudtalud ja kohtade olemasolul ka samal
päeval talus. Sümboolne osalustasu:
2€/meisterdus.
TALUKOHVIKUS saab nautida
kõike head ja paremat kohalikust
toorainest.
Avatud on ka TALUPOOD, kust
saab koju kaasa soetada värsket
talutoodangut.
Jälgi meid veebis: Facebooki leht
Alt-Lauri mahetalo
Kontakt: Maret Kesküla (5354 2315,
info@altlauri.eu)

Andri-Peedo talu

Nõmme, Kimalasõ küla 65007
Tegevusalad:
kitsekasvatus

ja

kitsepiimast toodete valmistamine
Programm:
Ootame teid külla 18. juulil kell 10–
20 ning 19. juulil kell 10–17.
Külalistele pakume:
• Ekskursioonid farmis igal täistunnil
• Juustu valmistamise õpitoad
• Võistlusmängud
• Lastele batuudid ja bassein
• Rikkaliku menüüga talukohvik ja
–pood
Meeleolu loob elav muusika ning
üritust jäädvustab fotograaf.
Jälgi meid veebis: Facebooki leht
Andri-Peedo talu
Kontakt: Linda Pajo (520 7745,
info@andri-peedo.ee)

sust ammuga ning airsoft-relvadega,
koos juhendamisega (pilet 1€
inimese kohta, maksmine sularahas)
14.00–20.00 Igal täistunnil giidituur
talus – TASUTA
21.00 Alustame öökinoga – pileti
hind 4€ inimese kohta (sularahas)
Pärast öökino saavad huvilised
taluhoovi telkima jääda. Kino ajal
saab osta kohapeal popcorni ning
jäätist.
Sissepääs on kõigile TASUTA!
Kodukohvikus ning öökinos käib
arveldamine ainult sularahas
Jälgi meid veebis: Facebooki leht
Mäe-Kolga talu
Kontakt: Signe Nurme (5373 5537,
maekolga@gmail.com)

Mooska suitsusaunatalu

Haanja küla 65047
Tegevusalad: suitsusaun ja liha
suitsutamine saunas
Programm:
Vana Võromaa suidsusannapärimuse
ja Mooska talu suidsusannu tutvustus.
1. IGA TÄISTUND UNESCO vaimse
kultuuripärandi nimistus oleva Vana
Võromaa suitsusannapärimust tutvustavad ringkäigud huvilistele
(kestus u 1 tund). Mooska suitsusaunatalu suitsusaunade, vihtade

ja vihtlemise ning saunas liha
suitsutamise tutvustus.
2. Vana-Võromaa suitsusaunakultuuri
tutvustav
fotonäitus
„Mõskmisõ luuminõ“ . Fotonäitus
on Võrumaa juurtega fotograaf
Andres Treiali südamlik pilguheit
igapäevasesse suitsusaunas käimise
kombesse, tänapäeva inimese suhtesse saunapärandiga ja selle edasi
andmisse järeltulevatele põlvedele.
3. Avatud on pop-up talupood
ja suitsuliha terrass, kus esitleme
mekkimiseks ja kaasa ostmiseks
suitsusaunas suitsutatud liha aga
ka muud piirkonnas toodetavat
UMA MEKK söögi-ja joogi kraami.
Menüüs on soe supp ja suurmapudõr,
kohvi ja kohvikõrvane. Poekesest
leiab saunahuviline vajalikku sannakraami.
4. Virtuaalne suitsusaunaskäik.
Tule kae perra!
Jälgi meid veebis: Facebooki leht
Mooska suitsusaunaliha
Kontakt: Eda Veeroja (503 2341,
eda@mooska.eu)

Nopri talu

Kärinä küla 65041
Tegevusalad: loomakasvatus, teraviljakasvatus, piima töötlemine,
piimatoodete ja juustu tootmine

Programm täpsustub.
Jälgi meid veebis: Facebooki leht
Nopri Talumeierei
Kontakt: Tiit Niilo (517 2478,
joonas.niilo@gmail.com)

Uue-Saaluse veinitalu

Uue-Saaluse, Kõivsaare talu 65147
Tegevusalad: puuvilja- ja marjaveinide tootmine, astelpaju- ja
viinamarjakasvatus
Programm:
Talu on külastajate ootel mõlemal
päeval kell 11–18
Kell 11, 13, 15 ja 17 ekskursioonid:
jalutuskäik marjaistanduses, uue
veinikeldri ja tootmise tutvustus.
Päev läbi Uue-Saaluse veinide
(valikus 5 vahuveini, 3 valget veini
ja 2 punast veini) degusteerimine ja
müük.
Kell 11–15 töötuba nii lastele kui
täiskasvanutele: veinikorkidest võtmehoidja meisterdamine. Töötuba korraldab Kuukiire Ehtelaegas, osalustasu
4 €.
Kehakinnitust (sh maitsvaid lõkketoite) pakub Ulgumaa Puhvet.
Tasumine sularahas.
Jälgi meid veebis: Facebooki leht
Uue-Saaluse veinitalu
Kontakt: Maris Kivistik (518 3249,
maris.kivistik@gmail.com)

Hüti konverentsitalu

Uue-Hüti talu, Hüti küla 66014
Tegevusalad: hobusekasvatus, majutus,
trikikoerad
Programm täpsustub.
Jälgi meid veebis: Facebooki leht
OÜ Hüti Konverentsitalu
Kontakt: Pille-Riin Sarv (512 2830,
pille-riin@hyti.ee)

Mäe-Kolga talu

Villike küla 66017
Tegevusalad: elamusööbimine energiapüramiidis
Programm:
Oleme avatud mõlemal päeval kell
14–23.
Tule vaata oma silmaga üle
energiapüramiidid, tutvu pererahvaga, maiusta kodukohvikus või
tule piknikuvormis öökino vaatama!
AJAKAVA:
14.00–19.00
Avatud
kodukohvik (arveldamine sularahas)
14.00–19.00
Võimalik lasta täp-

Anu Tauli kontsertõhtu „Maagiline järv“
Uue-Saaluse veinitalus

Reedel, 10. juulil algusega kell
18 saab Uue-Saaluse Veinitalus
Alajärve kaldal. Kuulata Anu Tauli
ning tutvuda taluga. Tule külla
Uue-Saaluse Veinitallu ja saa osa
Haanjamaa loodusest inspireeritud
muusikaga sumedast suveõhtust!
Kavas:
Kell 18.00 avame uksed
Kell 18.15 ringkäigud
veinikeldris ja
tootmisruumis
Kell 18.45 vahuvein või astelpajumahl
ja suupisted (pileti hinnas)
Kell 19.00–20.00 Anu Tauli kontsert

Pärast kontserti pakub kehakinnitust
Ulgumaa Puhvet.
Tasumine sularahas. Võimalus degusteerida ja osta kaasa Uue-Saaluse
veine ning soetada Anu Tauli
autogrammiga plaat „Maagiline
järv“.
Anu Taul on laulja ja laululooja,
kelle vokaal on nüansirikas ja
puudutav. Tema laulud kannavad
endas ravitsejate, teadjanaiste ja
muusikute suguvõsa väge. Anu on
välja andnud viis autoriplaati: „Tähe
tüdär“ (2003), „Engi aig“ (2006),
„Päevalodja“ (2012), „Vikerkaart

otsman“ (2015) ning „Maagiline
järv“ (2018).
Sündmus toimub õues, vihma korral
võtke vihmakeebid kaasa. Istekohad
ei ole nummerdatud. Osalejate arv
on piiratud.
Pileti hind 25 €, eelmüük:
https://uuesaaluseveinitalu.ee/
toode/maagiline-jarv-pilet/
Lisainfo: Maris Kivistik (518 3249,
info@uuesaaluseveinitalu.ee)
Rõõmsa kohtumiseni!
Maris ja Mati Kivistik
Uue-Saaluse veinitalust
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Noortekohtumised jätkuvad kõigest hoolimata!

Jaanuarikuu lehest saite lugeda
sellest, kui palju uusi rahastuse
saanud noortekohtumiste (NOKO)
projekte on Rõuge kooli noored
koos partneritega kirjutanud. Niisiis
oli vaid tarvis hakata neid läbi
viima. Jõudsime ära teha projekti
Narva Paju kooli noortega, kus
osales kokku kümme Rõuge ja
üheksa Narva noort ning teha ära
ka eelkohtumise Iisaku noortega, et
valmistada ette kohtumised Iisakus
ja Rõuges. Kuid siis ründas meid
kuri pahalane viiruse näol, olime
kõik sunnitud piinarikkalt kodudes
istuma ja ainult unistama sellest,
et saaks jälle tegutsema asuda. Ja
ülimalt lahe ongi see, et nii noored
kui ka noorte juhendajad on
paindlikud ja kohanemisvõimelised
– kõike saab muuta ja peabki, ei tohi
lasta tujul langeda, vaid otsida ja

leida lahendusi probleemidele.
Noortekohtumised Narva Paju
kooliga toimusid jaanuari lõpus
Rõuges ja märtsi alguses Narvas.
Esialgu oli kavas keskenduda
talispordile, kuid võta näpust –
mida ei olnud ega tulnud, oli talv!
Taas tuli jooksvalt kõike muuta
ja leida muid samavõrra asjalikke
tegevusi, et NOKO oleks ikka
tegus ja kvaliteetne. Nii sai käidud
Äkkeküla
spordikeskuses,
kus
tegime laskesuusatamise asemel
lumeta trenni. Narva jäähall andis
võimalused uisutamiseks ja Rõuges
keskendusime
kõikvõimalikele
sportmängudele, mida saab teha
spordisaalis:
saalihoki,
tennis,
sulgpall,
jalgpall.
Loomulikult
tegime ka ühe lörtsisajuse tuuri
jalgpalligolfi rajale.
Iisaku noortega toimus projekti „Pall
on ümmargune“ esimene kohtumine
juuni lõpus Iisakus, Reinar Halliku
korvpallikoolis. Noored õppisid
korvpalli ja võrkpalli reegleid,
tegeleti tervisliku toitumisega ja
täiendati ka oma IT-alaseid oskusi.
Teine kohtumine Rõuges toimub
juba 09.–12. juulil, meie tegemisi
saab jälgida projekti blogis aadressil
https://pallonymmargune.blogspot.
com. Kõik projektis osalejad saavad
endale ka Noortepassid.
Rõuge osalejate muljed NOKO

„Pall on ümmargune“ esimeselt
kohtumiselt Iisakus:
Miia: NOKO projekt „Pall on
ümmargune“ oli väga silmiavav
kogemus, sest õppisin omal nahal
tundma eesti ja vene kultuuride
erinevust.
Elina: Esimene kohtumine oli väga
lõbus ja õpetlik, kõik osalejad olid
ülimalt toredad ja sõbralikud ning
ma ei jõua juba ära oodata, millal
saab kõiki uuesti näha ja projektiga
jätkata.
Kersti: Projekt „Pall on ümmargune“’
Ida-Virumaal oli tore, kõik olid
sõbralikud ja saime kõigiga hästi
läbi, seal toimunud tegevused olid
huvitavad.
Anett: Projektis osalemine on
olnud siiamaani väga huvitav
ja tore kogemus, mida mäletan
kindlasti kogu oma elu, ning ootan
põnevusega juba uuesti kohtumist
nii toredate vene noorte kui juhendajatega.
Lisett: Esimene kohtumine Iisakus
oli väga huvitav, kõik noored,
kes sellest osa võtsid, olid väga
sõbralikud
ja
rõõmsameelsed,
samuti ka juhendajad. Ootan juba
väga uut kohtumist!
Berit: Esimene kohtumine oli
väga tore ning huvitav, kõik olid
sõbralikud, samuti oli tore kohtuda
teise kultuuritaustaga teismelistega.

Ootame osalejaid järgmistesse Humanitaargümnaasiumi noortega.
Andke endast teada, kirjutades
NOKO projektidesse!
Tulemas on veel kolm NOKO e-posti aadressile karin.siig@gmail.
projekti, kuhu ootame osalejaid: com või Faceboooki (Karin Siig).
26.07–02.08 NOKO „Teatripisik = Noortekohtumiste elluviimist rajulgus ja loovus“ Tapa ja Sõmeru hastatakse Haridus- ja Teadusnoortega Viitinas, 17.–20.08 NOKO ministeeriumi, Eesti Noorsootöö
„Metsa läksid sa ja metsa läksin Keskuse ja SA Archimedese noorteagentuuri toel.
ma“ Viitinas Sinimäe noortega ning
uue kooliaasta esimesse vaheaega
NOKO projektijuht Karin Siig
jääb juba noortekohtumine Ehte
Esimene Rõuge-Iisaku noorte kohtumine on lõppenud, nüüd jääb üle vaid järgmisi
kohtumisi oodata!

Ööbikuoru villas on tulemas kaks südamlikku suvist kontserti

Tanel Padar on mees, kes on oma muusikaga
mänginud end suurema osa eestlaste
südametesse. Läbi aastate on ta teinud nii
raju rokki kui laulnud hingematvalt ilusaid
ballaade. Nüüd tuleb ta 17. juulil Rõuge
Ööbikuoru Villasse esinema. Repertuaaris
on loomulikult Tanel Padari lugude paremik
publikule tuttavlikus, akustilises võtmes.
Kingi endale ja oma sõpradele väärtuslikult
veedetud aeg!
Kontsert toimub Ööbikuoru Villa hoovis
Rõuges reedel, 17. juulil. Võimalus soetada

tavapilet või kolmekäigulise õhtusöögiga VIPpilet. Kontsert algab kell 19.00; VIP-paketi
õhtusöögi algus kell 18.00.
Kontserdi piletid 01.–16. juulil hinnaga 16
eurot, kontserdipäeval 20 eurot. Lastele
vanuses kuni 6 eluaastat (k.a) on sissepääs
tasuta. Toitlustusega VIP-pakett saadaval vaid
eelmüügist hinnaga 40 eurot (piiratud kogus,
vajalik laudade ette broneerimine!).
Piletid on müügil Piletilevis ning broneerimistasuta Ööbikuoru Villas
(villa@oruvilla.ee või 509 9666)

Ka Jaan Tätte tuleb Lõuna-Eesti rahvale külla
ja annab kontserdi Ööbikuoru Villas. Oleme
teda enda juurde juba kaua oodanud. Kõik
unistused saavad kord teoks, kui vaid julged
piisavalt unistada!
Artist, kellest ei saagi tutvustuseks midagi
kirjutada, kuna sõnaseadmises on ta kõigist
parim ja ega ta ju vajagi tutvustamist. Igaühel
on temaga mingi eriline suhe läbi tema laulude
ja juttude.
Kingi endale ja oma sõpradele väärtuslikult
veedetud aeg!
Jaan Tätte kontsert toimub Ööbikuoru Villa

hoovis Rõuges pühapäeval, 16. augustil.
Võimalus soetada tavapilet või kolmekäigulise
õhtusöögiga VIP-pilet. Kontsert algab kell
19.00; VIP-paketi õhtusöögi algus kell 18.00.
Kontserdi piletid kuni 15. augustini hinnaga
16 eurot, kontserdipäeval 20 eurot. Lastele
vanuses kuni 6 eluaastat (k.a) on sissepääs
tasuta. Toitlustusega VIP-pakett saadaval vaid
eelmüügist hinnaga 40 eurot (piiratud kogus,
vajalik laudade ette broneerimine!).
Piletid on müügil Piletilevis ning broneerimistasuta Ööbikuoru Villas
(villa@oruvilla.ee või 509 9666)

Koguperelavastus „Sandi õnnistus“ augustis Rõuges ja Mõnistes

Kahel järjestikusel augustikuu päeval
etendub meie vallas Tartu Üliõpilasteatri
koguperelavastus „Sandi õnnistus“:
- Laupäeval, 8. augustil kell 12.00
ja 16.00 Rõuge Muinastalus
- Pühapäeval, 9. augustil kell 16.00
Mõniste talurahvamuuseumis
Lavastus „Sandi õnnistus“ kasutab omapärast
kompositsioonilist teatrikeelt.
Näitlejate verbaalse kõne osatähtsus on
viidud miinimumini, loo sisu antakse edasi
muusikariistade, kujude, žestide, liikumistega
ning vahetekstidega orkestrist, aimates
niimoodi järele tummfilmi esteetikat.
Lavastuse alustekstideks on M. J. Eiseni, J.
Kunderi jt kogutud eesti rahva muinasjutud.
Etenduse pealkiri on inspireeritud paljudes
eesti muinasjuttudes levinud ambivalentsest
motiivist, kus ebamaine jõud sekkub maisesse

ellu nii, et tegelased omavad võimalust
teatavaks eetiliseks või ka praktiliseks valikuks.
Kas see osutub lõpuks sandi õnnistuseks või
sandiks õnneks – see jääb nii tegelase kui
vaataja jaoks alati mõistatuseks, alati avatuks.
Lavastus pälvis veebruaris Viljandis toimunud
üleriigilisel festivalil „Tudengite teatripäevad
2018” publiku lemmiku preemia.
Osades: Peeter Piiri, Enor Niinemägi, Kristjan
Tammi, Mart Alaru, Kelly Kittus, Rutt Vare,
Annabel Berg või Katrin Kalma
Lavastaja: Enor Niinemägi
Kestus 40 minutit
Piletid 3,5–5 eurot, eelkooliealised lapsed
tasuta.
Pileteid saab osta veebist Fienta keskkonnastaadressil www.fienta.com.
Etendust toetab
Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Nursipalu laskevälja info
20.–24. juulil kell 8–17 Eesti Kaitseväe kõrge müratasemega tegevused
(2–4 NLAW tankitõrjelasku)
3.–6. augustil Eesti Kaitseväe demineerimiskeskuse lõhkeharjutused Nursipalu harjutusvälja
linnalahingualal.
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Eesti majandus on kiiresti muutunud
ja muutub ka tulevikus. Kas ma
olen valmis muutusteks? Sellele
küsimusele mõeldes on hirmu
tunda normaalne. Hirmu põhjus
on enamasti teadmatus, kardetakse
seda, mida varem pole kogetud. Et
ei peaks hirmu tundma selle pärast,
mis saab homme, tuleks mõelda,
mis on minu plaan B juhuks, kui
samamoodi enam edasi minna
ei saa. Hea uudis on see, et täna
on võimalused plaani tegemiseks
täiesti olemas. Abiks on töötukassa
karjäärinõustajad:
Miks
üldse
tasuks õppida? Ja mida oleks kasulik
õppida?
Miks peab õppima?
Alateadvuses on meil ju olemas
teadmine, et ühe töö tegemine terve
elu pole võimalik, töömaailm ja
majandus muutuvad, tehnoloogia
pakub uusi võimalusi. Õppimist
võiks vaadata kui oma väärtuse
tõstmist, oma koduga teeme

Aeg endalt küsida: Mida ma veel oskan?

seda, hoides kinnisvara korras ja
investeerides sellesse oma aega
ja raha. Samasugust hoolt ja
tähelepanu vajavad ka meie oskused
ja teadmised.
Töö kõrvalt õppima asumine võib
tunduda keeruline, kuid tänased
õppimisvõimalused on oluliselt
paindlikumad kui 20 aastat tagasi.
Koolid on mõistnud, et tänane
õppur ei tule otse keskkoolist ja
tahab teistsugust õppimisvõimalust.
Kuidas hakkama saada?
Plaan B elluviimine ei pruugi alati
minna nii libedasti nagu loodetud.
Seepärast tuleks läbi mõelda, kuidas
ühildada õppimine ja senine elu –
töö, pere. Oluline on läbi mõelda ka
rahaline pool.
Töötukassa toetab juba mitmendat
aastat õppimist koolis, kusjuures
pole tähtis, kas inimesel on töö või
mitte. Toetatakse nendel erialade
õppimist, kuhu on tulevikus vaja
rohkem töötajaid ning kus juba

praegu sobiva ettevalmistusega
töötajaid napib. Erialad on välja
valitud OSKA uuringute põhjal
ja nimekiri erialadest täieneb igal
aastal. Sel aastal on valikus üle
100 õppekava enam kui 40 koolis,
õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui
vene keeles. Toetatavate erialade ja
koolidega saab tutvuda töötukassa
kodulehel.
Tasemeõppes osalemise toetust
saavad töötukassast need inimesed,
kel puudub kutse- või erialane
haridus ja kooli lõpetamisest on
möödas vähemalt viis aastat. Toetust
makstakse ka neile inimestele,
kel on eri- või kutsehariduse
omandamisest möödunud vähemalt
15 aastat. Toetuse suurus sõltub
sellest, kas inimesel on sissetulek.
Alates augustist suureneb toetus
nii töötavatele kui tööd otsivatele
inimestele. Kui õppimine jääb
mingil põhjusel pooleli, siis toetust
tagasi maksma ei pea.
Kui on huvi toetust saada, siis

tuleb avaldus teha enne õppima
asumist ja seda saab teha ka
e-töötukassas. Kõigepealt tuleb
aga minna karjäärinõustamisele,
kus saab spetsialistiga oma plaane
arutada ja uurida, mismoodi toetuse
taotlemine käib. Karjäärinõustamine
võib toimuda ka kodust lahkumata veebikeskkonnas.
Kas mul on plaan B ehk mida ma
veel oskan?
Eelmise aasta lõpus viis TuruUuringute AS läbi uuringu, kus
esitati küsimus: Kui kaotaksite oma
praegusel erialal töö, kas teil on
olemas teine eriala, millel töötada?
Jaatavalt vastas 40%.
Teistest oluliselt rohkem olid
seda meelt 35–49-aastased, kõrgharidusega vastajad; ettevõtjad,
juhid, tippspetsialistid ja ka
keskastme spetsialistid, ametnikud
ja isikuteenindajad. Nagu enamasti
ikka, nii olid ka selles uuringus
enesekindlamad mehed: 45 %

Mine metsa! Aga tule välja ka!

Kas sina tead, mida peaks loodusesse
minnes endaga kaasa võtma?
Käes on aeg, mil liigutakse palju
looduses ja metsas – matkatakse,
korjatakse marju ja seeni.
Enne matkarajale või marjule
minekut tuleks kindlasti tutvuda
piirkonnaga, kuhu oled minemas.

Uuri eelnevalt kodus matkaraja
või metsa kaarti ning jäta meelde
olulisemad objektid ja teede
asukohad. Kindlasti vaata üle ka
metsa mineku päeva ilmateade, et
teaksid ennast sobivalt riietada ning
vajadusel ilmastikukindlad riided
kaasa võtta. Metsa mineku riided

vali võimalikult erksat värvi, et
oleksid eksimise korral hästi nähtav.
Kindlasti teavita ka pereliikmeid või
sõpru/naabreid oma plaanitavast
väljasõidust ja ligikaudsest tagasituleku ajast.
Metsa minnes on mõistlik pakkida
vajaminevad
asjad
väiksesse
seljakotti, et metsas liikumine ja
toimetamine oleks võimalikult
mugav. Kõige olulisem on seljakotti
pakkida laetud akuga mobiiltelefon
(ning lülitada see ka säästurežiimile,
et akut hoida), akupank, pudel
joogivett, vile, kompass, nuga, tikud
ja esmaabikarp. Kindlasti paki
kaasa ka midagi magusat, näiteks
karamellkommid. Võimalusel võiksid kaasa võtta ka sihtkoha kaardi
paberil, seda juhuks, kui peaksid
eksima ja telefoni aku tühjeneb
kaardirakendusi kasutades. Kaasa
võta ka väike esmaabipakk, mis
võiks sisaldada plaastreid ja
sidemeid, termotekki (väike kuldne
tekike, mida saab osta apteegist;
see annab vajadusel sooja) ning
kindlasti ravimid, mida regulaarselt
kasutad (näiteks allergiaravimid,
vererõhuravimid jms). Kõik need

asjad on vajalikud selleks, et saaksid
hakkama igas olukorras.
Metsas loodust nautides proovi
meelde jätta erinevaid objekte,
näiteks suuri kive, erilisi ja eristatava
kujuga puid, et vajadusel nende järgi
orienteeruda.
Kui aga peaks juhtuma, et kaotad
matkaraja silmist või satud marju
korjates tundmatusse metsaossa,
helista kohe numbril 112. Pea
meeles, et 112 saab helistada ka
ilma levita, kui eemaldad telefonist
SIM-kaardi. Peale helistamist väldi
asukoha muutmist ning püüa end
nähtavaks teha.
Kui aga mingil põhjusel helistada ei
saa, siis pea meeles reeglit STOP!
S – SEISA paigal ühe koha peal, ära
tammu ringi. See on oluline, sest
seistes ei saa sa enam rohkem ära
eksida. Ja kui sa juba seisad, siis ...
T – TAJU ümbrust ja olukorda:
kus sa oled ja mis sinu ümber
toimub. Võib-olla kostub sinu
kõrvu mootorimüra, mis võimaldab
mõne tee peale jõuda. Võib-olla
kuuled koerte haukumist või
muude pudulojuste häälitsemist,
mis annavad märku inimtegevusest.
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meestest ja 36 % naistest ütlesid,
et neil on varuplaan olemas. Kui
vaadata, kes tunnistavad kõige
rohkem, et ei tea, kuidas edasi
minna, kui tänane töö kaob, siis
torkavad silma vastajad vanuses 50+
ning alg- ja põhiharidusega vastajad.
Viimastest ütles 19%, et neil on
tagavaraplaan.
Kahe aasta jooksul on töötukassalt
tasemeõppes osalemise toetust
saanud umbes 2000 inimest.
Enim asuti toetuse toel õppima
hooldustöötajaks, sisetööde elektrikuks ning IT-süsteemide nooremspetsialistiks.
Täpsemalt saab toetuse kohta uurida
Eesti Töötukassa kodulehelt või
infotelefonilt 15 501.
Piret Valgma
Töötukassa oskuste arendamise ja
karjääriteenuste peaspetsialist

Võib-olla tunned mingit lõhna, mis
ei kuulu metsikusse loodusesse.
Võib-olla hakkab sulle midagi silma,
mida sa kõndides ei märganud.
Ümbruse ja olukorra tajumine
annab sulle järgmise eesmärgi ...
O – ORIENTEERU ehk katsu
kindlaks määrata oma asukoht. Kuu,
päikese või tähtede järgi. Või kuidagi
muud moodi, näiteks maastiku
iseärasuste, erinevate pinnavormide
abil. Sõltuvalt sellest, kui hästi või
halvasti on orienteerumine korda
läinud ...
P – PLANEERI oma järgmisi
samme. Kas sul on lootust kohe
metsast välja pääseda või pead sinna
kauemaks jääma? Kas on vaja hakata
tuld tegema või pead niisama vastu?
Kas sul on piisavalt toitu ja vett
kaasas või pead hakkama seda kohe
otsima?
Uuri lisaks „Ole valmis!“ mobiilirakendusest.
Seekordne,
järjekorras
neljas
lugejamängu küsimus asub veebis
aadressil http://bit.do/olevalmis4.

Haigekassa ootab naisi taas sõeluuringutele

Riigis kehtivad eriolukorra järgsed
leevendusmeetmed annavad taas
võimaluse arstile pöörduda ning
seetõttu ootabki haigekassa taas
kõiki naisi rinnavähi sõeluuringule.
Uuring on ravikindlustatud naistele
tasuta.
„Rinnavähki on võimalik avastada
enne, kui kasvaja on tekitanud
kaebusi ja organismis levima
hakanud. Seetõttu on rinnavähi
varajane avastamine ülioluline,
kuna võimaldab alustada ravi
õigeaegselt ning haigust on võimalik
edukamalt ravida,” ütles haigekassa
esmatasandi teenuste peaspetsialist

Made Bambus.
Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid ravikindlustatud naisi iga kahe aasta järel.
Tänavu on kutsutud sõeluuringule
ravikindlustatud naised, kes on
sündinud aastatel 1953, 1954, 1958,
1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970.
Sihtrühma kuuluvatele naistele
saadab vähi sõeluuringute register
läbi rahvastikuregistri e-postile
nimelise kutse. Kui e-posti aadress
puudub, siis saadetakse paberkutse
rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seepärast on väga oluline,
et iga naine kontrolliks oma

Kirikute teated

7. pühapäeval pärast nelipüha, 19. juulil
Kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
Kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Pühapäeval, 26. juulil
Kell 11.00 jumalateenistus Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus.
Lisainfo: varstukirik.planet.ee.
9. pühapäeval pärast nelipüha, 2. augustil
Kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
Kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Vestlusõhtu neljapäeval, 30. juulil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges.

kontaktandmete õigsust rahvastikuregistris. Seda saab teha läbi
riigiportaali
eesti.ee.
Kutsele
on märgitud kõikide uuringuid
teostavate raviasutuste kontaktid
ning saatekiri sõeluuringule on leitav
patsiendiportaalist www.digilugu.ee.
Uuringus osalemiseks aga ei
pea ilmtingimata jääma kutset
ootama. Kui Sinu sünniaasta on
tänavuste kutsesaajate nimekirjas,
tuleb helistada endale sobivasse
tervishoiuasutusse. Lisaks haiglatele
on võimalik rinnavähi sõeluuringut
teha ka mammograafiabussides, mis
külastavad Eesti erinevaid maakondi

terve aasta vältel.
Sõeluuringut teostavate raviasutuste
ja mammograafiabusside kontaktid
on leitavad haigekassa veebilehelt.
Rinnauuringule saab minna ka
sõeluuringu väliselt ning selleks
ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Uuringule minekuks on
esmalt vajalik pöörduda pere- või
naistearsti poole, kes kontrollib
patsiendi tervist ja vajadusel suunab
rinnauuringule. Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas
on rinnakabinetid, kuhu saab
pöörduda ka ilma saatekirjata.
Mammograafiat tehakse alates 30.

eluaastast rinnakaebustega naistele
arsti saatekirja alusel ja alates 50.
eluaastast ennetusena iga kahe aasta
järel.
Sõeluuringu käigus kasutatakse
rinnanäärme radioloogilist uuringut
ehk mammograafiat, mis on tervisele
ohutu.
Mammograafiabuss
on
Võrus
(Jüri 19A, polikliiniku ees) 24.
augustist 11. septembrini. Uuringule
minekuks tuleb aegsati registreerida,
seda saab teha telefonil 731 9411
tööpäevadel kell 8.00–16.00.

Surnuaiapühad
Rõuge valla kalmistutel

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 Vana-Roosa kirikus
Pühapäeval, 9. augustil
• kell 11.00 Pütsepa kalmistul, kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
• kell 13.00 Plaani kalmistul

8

NR 9 / 9. juuli 2020

MÄGEDE HÄÄL

Saada oma kuulutus
valla ajalehte!

KUULUTUSED KOHALIKULT
KOHALIKULE

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 ostumüügi kui teenuste soovimise-pakkumise ja muud kuulutused, sh ettevõtete tööpakkumised,
meie vallas kodu ostmise või müümise soovid jne.
Kuulutamine on tasuta, toimetaja jätab endale õiguse saabunud kuulutusi redigeerida. Toimetaja
ei vastuta kuulutustes esitatud info õigsuse ega toodete ja teenuste kvaliteedi eest.

PAKUN
Pakun heina tegemist 2 ha Rõuge vallas Orumäel, Matsil. Info telefonil 5698 4731 (Eugen)
Üksik eakas naisterahvas Mõniste kandist soovib endale suvekuudeks seltsiliseks autoga
naisterahvast. Rohkem infot telefonil 5821 7387

"ÕUNAAIA ALBUMI" esitluskontsert

sineja!
Üllatuse
AVATUD KOHVIK

Info: marikalkun.c

om

19 eur (tavapilet) / 15 eur (noor kuni 26 a, pensionär ja
Kohtade arv piiratud!
Rõuge valla elanik)

MÕNISTE KOOL 290
Kutsume kõiki vilistlasi,
endisi ja praeguseid
töötajaid, õpetajaid
hariduselu 290. aastapäevale

17. oktoobril 2020
14.00 Registreerumise algus
14.00 — 15.30 Lõunasupp

Osalustasu kuni
15. oktoobrini 19 €
Tasuda: Rõuge Vallavalitsus
Swedbank
EE902200221068425529
või SEB
EE231010402006965009
Ülekandel on oluline lisada
selgitusse:
Mõniste Kool 290)

kohapeal 25 €
ainult sularahas

16. 00 KONTSERT - AKTUS
rahvamajas

Hääd paikkonna harrastusbändid!
Saame kokku 29. augusti
MUUSEUMIÖÖL "Öös on aega"
Rogosi mõisa sisehoovis ja
teeme vahva koosolemise!

Tort & kohv koolimajas
Koosviibimised klassiruumides

18.00 musitseerivad söögisaalis

JAANUS PÕLDSEPP & SÕBER ANDRUS

Puhvet avatud
koolimajas ja

rahvamajas
tasumine sularahas

21.00 ansambel REMINDERS

rahvamajas

Koolimaja uksed
avatud kuni 02.00
Rahvamajas pidu
hommikuni!

Info, ideede ja mõtete vahetus
Sirje Pärnapuu 516 5728

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 5346 5809, www.rauge.ee

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Kaastööd järgmise lehe jaoks on oodatud 23. juulini.

