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Läheneb Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise tähtaeg!
15.–31. augustini saab taas taotleda
valla ettevõtlustoetust. Seda saavad
teha Rõuge vallas registreeritud ja
tegutsevad äriühingud, füüsilisest
isikust ettevõtjad ning tegevust
alustavad ettevõtjad, kellel on
lepingu sõlmimise ajaks ettevõte
registreeritud.
Toetatakse nii ettevõtlusega alustamist,
tegevuse
laiendamist,
reorganiseerimist kui ka uue
tegevusvaldkonna arendamist.
Tingimuseks on, et toetusega
tehtavad
investeeringud
tuleb

suunata ettevõtluse arendamiseks
Rõuge vallas. Ettevõtjal ei tohi
olla maksuvõlga ega algatatud
likvideerimis- ja pankrotimenetlust.
Valla poolt makstava ettevõtlustoetuse ülemmäär on 1 000 eurot
ning maksimumsumma ulatuses
saab toetust taotleda üks kord kolme
eelarveaasta jooksul. Käesolevas
voorus läheb jagamisele ligi 7 200
eurot.
Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlusi
saab esitada 15.–31. augustini 2020.
Ootame digiallkirjastatud taotlusi

vastaval
taotlusvormil
e-posti
aadressile vald@rauge.ee või tooge
taotlus
tööpäevadel
vallamaja
kantseleisse.
Tähelepanu! Rõuge valla ettevõtlustoetuste määramise kord on
muutunud.
Juhime tähelepanu järgmistele
muudatustele:
* piiritleti projekti elluviimise
aeg – projekti lõpptähtaeg võib
olla kuni 12 kuud hilisem taotluse
rahuldamise kuupäevast;
*
määratleti
ettevõtlustoetuse

kasutamise abikõlblikkuse periood,
mis algab taotluse esitamisest
ja kestab projekti lõpptähtajani.
Projekti tegevuste läbiviimine enne
toetuse määramise otsust, toimub
taotleja vastutusel;
* muudeti põllumajandustoodete
esmatootmiseks antava vähese
tähtsusega
abi
piirmäära.
Põllumajandustoodete
esmatootmiseks antava vähese tähtsusega
abi piirmäära ühe ettevõtja kohta
on tõstetud 25 000 euroni kolmeks
järjestikuseks majandusaastaks

* alates 2021. aastast saab ettevõtlustoetusi taotleda üks kord
aastas, perioodil 14. veebruarist
1. märtsini.
Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord, taotlusvormid ning
muud toetusega seotud blanketid on
leitavad valla veebilehelt:
https://rouge.kovtp.ee/ettevotlustoetus.
Lisainfo:
ettevõtlus- ja projektispetsialist
Anneli Piigli
(516 9476, ettevotlus@rauge.ee)

Rõuge valla plaanid valitsuse investeeringutoetuse kasutamiseks
Juunikuises volikogus langetas vallavolikogu otsuse selle üle, kuidas
kasutada Rõuge vallas valitsuselt
saadavat 410 000 euro suurust
investeeringutoetust. Vabariigi valitsus eraldas omavalitsustele toetust majanduslanguse kahjude
leevendamiseks. See on toetus, mille
kasutamise üle saab iga omavalitsus
ise otsustada. Peamiseks tingimuseks
on, et tööd ei tohi olla alustatud ega
2020.aasta eelarves, toetust tuleb
kasutada uuteks investeeringuteks,
remondiks, lammutuseks ja muuks
seesuguseks ning tööde lepingud
peavad saama sõlmitud selle aasta
jooksul.
Vallavalitsus valmistas ette terve
nimekirja erinevatest objektidest,
mis leidsid pikemat arutelu kolmes
komisjonis: majanduskomisjonis,
arengu- ja ettevõtluskomisjonis
ning hariduskomisjonis. Nimekirja
koostamisel arvestati eelkõige asjaolu, et välja pakutud tööd oleksid
piltlikult öeldes pidanud olema
tehtud juba eile. Seega pakkus
vallavalitsus välja järgmised tööd:
• Nursi lasteaia mänguväljaku
rajamine (eeldatav maksumus 20
000). Nursis avati lasteaiarühm,
millel pole veel mänguväljakut.
Mänguväljaku
olemasolu
on

lasteaias elementaarne.
• Rõuge hooldekodule lifti ehitus
(eeldatav maksumus 130 000), mille
hädavajalikkus kerkis eriliselt esile
just koroonakriisi ajal. Teatavasti
asub Rõuge hooldekodu algselt
kortermajaks ehitatud hoones, mille
tõttu oleks lifti hädasti vaja. Kõne all
oli ka hooldekodu rekonstrueerimata
katuseosa vahetus.
• Saru imbväljaku ümberviimine
koos dosaatoranuma paigaldusega
(eeldatav maksumus 20 000),
sest Saru reoveesüteem vajab
kasvanud tootmise ning imbväljaku
ammendumise tõttu uuendamist.
• Rogosi mõisa nõuetele vastavusse
viimine
vastavalt
Päästeameti
ettekirjutusele (eeldatav maksumus
25 000). Vajalik on automaatse
tulekahjusüsteemi rajamine ning
tuletõkkeuste väljaehitamine.
• Misso sotsiaalkeskuse ümberehitus
(eeldatav maksumus 60 000) –
praegusest Misso sotsiaalkeskuse
hoonest ära kolimine parematesse
elu- ja töötingimustesse.
• Varstu reoveepuhasti rekonstrueerimine (eeldatav maksumus
50 000) on hädavajalik, sest
reoveepuhasti ei tööta. Töö hõlmab
ka puhastusseadmete paigaldamist.
• Viitina Külakeskuse katuse

vahetus (eeldatav maksumus 90
000). Majas on tehtud remont, kuid
renoveerimist vajab ka katus – kui
see hakkab läbi laskma, muutub
siseremont mõttetuks.
• Rõuge Koostöökeskuse ruumide
nõuetekohasuse
tagamine
ja
vastavusse viimine Päästeameti
ettekirjutusega (eeldatav maksumus
20 000). Keskuses on nõutavad
automaatne
tulekustutussüsteem
koos tuletõkkeuksega.
• Karisöödi külas trepi, ülekäigusilla
ja lava rekonstrueerimine (eeldatav
maksumus 24 000).
• Toiduabi hoiustamiseks mõeldud
raudkapi ehitamine Rõuge vallamaja
kõrvalhoonesse,
garaažiruumi
kohandamine (eeldatav maksumus
20 000).
• Rõuge koolimaja juurde staadioni
rajamine
hinnangulise
kogumaksumusega 1,3 miljonit
eurot. Arutusele pandi esimese etapi
väljaehitamine maksumusega 290
000 eurot. Esimese etapi näol on
tegu eeltöödega, millele lisaks on
vajalik vähemalt staadioni teise etapi
väljaehitamine ligikaudu 400 000
euro eest.
Nimetatud objektid kõik on vajalikud
ja olulised, kuid Vabariigi Valitsuselt
eraldatud raha võimaldab teha

Rõuge vallavolikogu
külaelukomisjoni tööst

Külaelukomisjoni koosseisu moodustamisel on lähtutud piirkondade
esindatusest, valimisliitude osakaalust ja volikogu otsusega on
kinnitatud külaelukomisjoni koosseis järgmiselt: Aigar Paas, Viivika
Nagel, Romet Pazuhanitš, Marje
Mürk, Sälly Jaaska, Kalmer Vodi,
Britt Vahter, Väino Marjak, Malle
Vissel, Kermo Rannamäe, Elar
Kutsar (aseesimees), Sirje Pärnapuu
(esimees).
Külaelukomisjoni tegevusel on palju
eesmärke, kuid kokkuvõtvalt saab
öelda: „Kuni su küla elab, elad Sina
ka!“
Praegune külaelukomisjoni esimees
alustas komisjoni töö juhtimist
2018. aasta detsembril, enne seda oli
esimehe kohal Katrin Roop.
Erinevate päevakorrapunktide aruteluks
on komisjon kokku saanud 21 korral.
Ühiste teemade läbitöötamisel on
toimunud seitse koosolekut koos
kultuuri-komisjoniga.
Töökoosolekute toimumiskohtade
valimisel oleme seadnud eesmärgiks
kokku saada erinevates valla
piirkondades, külamajades, rahvamajades või lausa külaplatsil, ning
sealjuures
kohtuda
paikkonna
inimestega. Pole küll päris kohane

liigseid emotsioone üles näidata,
kuid komisjoni esimehena jääb
vaid imetleda ning uhkust tunda
selle üle, kui ettevõtlikud, oma aega
panustavad ja vahvad sädeinimesed
meil on. Täname kõiki, kes on meid
vastu võtnud ning oma toimetamisi
ja tegemisi tutvustanud!
Komisjoni
päevakorras
olnud
teemadest: valla arengukava ja
eelarvestrateegia arutelu, MTÜde toetuste taotlemise korra
väljatöötamine, teehoiutööde kava
arutelu, ettepanekud aunimetuste
andmiseks,
suurüritused
piirkondades, laulupeo tule teekond,
talispordipäev, valla külade päev,
ATV-de ja mootorsaanide sidumine
kogukonnaga, kohtumised piirkondade MTÜ-de esindajatega, Võrumaa Arenduskeskuse SA esindajaga,

Riigikogu liikme Tanel Talvega, Eesti
Andmesidevõrk MTÜ esindajaga.
Mitmel korral on arutletud külavanemate, bussiliikluse ja bussipeatuste teemat.
Kõige mahukamaks tööks on MTÜde toetuste taotluste läbivaatamine
kahel korral aastas ning ettepanekute
esitamine vallavalitsusele.
Eriolukorra ajal tuli hakkama saada
kolmetunnise e-koosolekuga.
Toimunud on mitmeid individuaalseid kohtumisi, seda ikka
selleks, et külarahva ettepanekud,
mõtted ja mured jõuaksid vallavalitsuse töölauale.
Oleme avatud teie mõtetele ning
kuulame ära ka murekohad!
Sirje Pärnapuu
külaelukomisjoni esimees

Nursipalu harjutusvälja
teated
14.–16. augustil toimub Nursipalu harjutusväljal Kaitseliidu
kooli laskeinstruktorite kursus.

investeeringuid 410 000 euro eest.
Seetõttu arutas vallavalitsus mitmel
korral, mis on oluline. Esmalt esitas
vallavalitsus majanduskomisjonile,
arengu- ja ettevõtluskomisjonile
ning
hariduskomisjonile
ettepaneku investeerida Nursi lasteaia
mänguväljakusse,
Rõuge
hooldekodu lifti ja katuse ehitusse,
Saru imbväljaku uuendamisse,
Rogosi mõisa tuleohutusnõuete
täitmisesse, Misso sotsiaalkeskuse
ümberkolimisse, Varstu reoveepuhasti ja Viitina külakeskuse katuse
vahetusse.
Ülejäänud
objektid
võiksid lahenduse leida tulevikus.
Majanduskomisjonis ning arengu- ja
ettevõtluskomisjonis sai see leotelu
pärast arutelu hääletusel enamuse
poolehoiu. Hariduskomisjon on
juba varasemalt pidanud ning
pidas ka seekord oluliseks eelkõige
Rõuge koolile staadioni esimese
etapi rajamist, toetades seda
sajaprotsendiliselt.
Komisjonide ettepanekutest ja arvamustest lähtudes esitas vallavalitsus
volikogule otsustamiseks kaks
alternatiivset valikut: n-ö eelmainitud esimese versiooni, mis
koosnes erinevatest väiksematest
investeeringutest, ning uue versiooni, kus investeeringutoetus

jagunes järgnevalt:
• Misso sotsiaalkeskuse ümberehitustööd ca 50 000
• Varstu ÜVK ja reoveepuhasti
rekonstrueerimine ca 50 000
• Saru imbväljaku ümberviimine
koos dosaatoranuma paigaldusega
20 000
• Rogosi mõisa tuleohutusnõuete
tagamine ja peamaja akende vahetus
ca 25 000
• Rõuge Põhikooli staadioni I etapi
ehitus ca 290 000
Juunikuu viimasel päeval toimunud
volikogu istungil kiitis volikogu
enamus
heaks
n-ö
viimase
versiooni ehk Misso sotsiaalkeskuse
ümberehitustööd, Varstu aleviku
ÜVK ja reoveepuhasti rekonstrueerimise,
Saru
imbväljaku
ümberviimise koos dosaatoranuma
paigaldamisega, Rogosi mõisa tuleohutusnõuete tagamise ja peamaja
akende vahetuse ning Rõuge kooli
staadioni esimese etapi ehituse.
Vallavalitsus on alustanud tööd
nende objektide projekteerimiseks,
investeeringute ettevalmistuseks ja
hangete korraldamiseks.
Aigar Kalk
Rõuge vallavolikogu esimees

MTÜ Piiriveere
Liider kuulutab välja
projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 17.–26. augustil 2020.
Toetust saab taotleda kahest meetmest:
• Meede 1. Elukeskkonna arendamine
• Meede 2. Ettevõtluse arendamine
Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas
haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso,
Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad,
mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud
omavalitsused.
Projektitaotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis)
28. oktoober 2020
Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee
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Konkurss raamatukoguteenuse delegeerimiseks Sännas
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi raamatukogu teenuse
tagamiseks Sänna piirkonnas.
Kolmandale sektorile täitmiseks
antav
haldusülesanne
seisneb
kvaliteetse
raamatukoguteenuse
osutamises Sännas koos internetiteenuse ja kaugtöö võimaluse
pakkumisega. Külastajate teenindamine raamatukogus peab olema
tagatud 20 tundi nädalas, sh ühel
päeval nädalas vähemalt kella 18.00ni. Haldusülesande täitmine antakse
üle kuni 31.12.2022.
Teenuse osutamiseks antakse üle
Sänna mõisa raamatukogu ruumid
ning eraldatakse valla eelarvest
rahalised
vahendid.
Ruumide
kasutamisega kaasneb ruumide
halduskohustus.
Konkursil osalemise tingimused
Konkursil saavad osaleda Rõuge
vallas registreeritud juriidilised
isikud, kes on Rõuge vallas

tegutsenud vähemalt kuus kuud ja
kes vastavalt põhikirjale tegutsevad
avalikes huvides.
Konkursi täpsemad tingimused leiab
Rõuge valla kodulehelt aadressilt
rauge.ee/konkurss.
Kirjalike pakkumuste esitamise
tähtaeg on hiljemalt 18.08.2020 kell
10.00.
Paberil pakkumine esitada kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Sänna
raamatukogu konkurss“ aadressil
Rõuge alevik 66201, Ööbikuoru 4.
Elektrooniline pakkumine esitada
digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile vald@rauge.ee; e-kirja
pealkiri
“Sänna
raamatukogu
konkurss”.
Pakkumuse esitamine ja nõuded
teenuse pakkujale
Pakkumus peab sisaldama:
• Pakkuja andmeid, sh pakkuja
nimi, registrikood, aadress ja
kontaktandmed.

• Pakkuja visiooni, mis kirjeldab
teenuse
suunatust
kohalikele
elanikele ja mis peab sisaldama:
- ideetasandil raamatukogule mitmeotstarbelise lisaväärtuse leidmist ja
selle rakendamise visiooni;
- pakkuja planeeritud tegevuste
detailset kirjeldust ja tegevuskava
(sh ära näidates raamatukogu
lahtiolekuajad, interneti kasutamise
ja kaugtöö tegemise võimaluste
kirjeldused).
• Kinnitust, et pakkujal on teenuste
osutamiseks
rahvaraamatukogu
seaduses nimetatud kvalifikatsioon
ja ta esitab seda tõendavad
dokumendid.
Konkursi võitja on kohustatud
pärast tulemuste kinnitamist 10
päeva jooksul sõlmima avalike
teenuste osutamise lepingu.
Täpsem info ja küsimused: haridusja kultuuriosakonna juhataja Marju
Kõva (514 8615, haridusjuhataja@
rauge.ee).

Foto: Wikimapia.

Septembris saab taas ära anda ohtlikke jäätmeid
Septembrikuu alguses toimuvad Rõuge vallas taas ohtlike jäätmete kogumisringid.
Rõuge valla elanikud saavad siis kogumispunktidesse tuua erinevaid kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke
jäätmeid, sh eterniiti, õlifiltreid, ohtlike ainetega saastunud pakendeid jmt.
Täpsema info, ajakava ja kogumispunktide nimekirja avaldame järgmises lehes, mis ilmub 27. augustil.

Toeta Ruusmäe laste võrukeelsete juttude kogumiku väljaandmist!

On Eesti rahvajutu aasta. Ruusmäe
noored koguvad Hooandja keskkonnas toetust võrukeelsete lastejuttude kogumiku „Ruusmäe latsi
jutuq II“ väljaandmiseks.
Hooandja on ühisrahastusplatvorm,
mille kaudu saab toetada heade
ideede ja algatuste elluviimist.
Ruusmäe
noorteklubi
projekt
võrukeelsete juttude kogumiku
väljaandmiseks vajab kokku 1300
eurot, heade toetajate abiga on lehe
trükkimineku ajaks koos umbes
kolmandik sellest. Toetusi kogutakse
kuni 24. augustini ning projekt saab
toetust, kui vajalik summa annetusi
on selleks ajaks kogutud.
Ruusmäe noorteklubist ja nende
tegemistest
MTÜ Ruusmäe noorteklubi tegevuse
eesmärk on külaelu aktiveerimine,
külaelu traditsioonide elushoidmine,
ürituste korraldamine, sporditegevustega laste ja noorte sihipärane
vaba aja sisustamine, olemasolevate
spordirajatiste
ning
ümbruse
korrashoid, viia läbi koolitusi,
mis aitaksid maanoorel areneda,
teostada erinevaid rahvusvahelisi
projekte.

2018. aastal valiti MTÜ Ruusmäe
noorteklubi Rõuge valla kohaliku
elu täheks. Läbi aastate on klubi
tegevus olnud aktiivne, tähelepanu
vääriv ning paikkonna jaoks suure
tähtsusega. Klubi tegevuse erilisim
sündmus – noortekoja avamine – sai
teoks 2018. aastal. Nüüd on noortel
olemas oma vaba aja veetmise koht
ning majas saab läbi viia huviringe,
koolitusi, õppepäevi.
Lisaks eelnevate aastate paljudele
tegevustele ja projektidele (laululava
ehitus mõisaparki, jõusaali sisustus,
muusikariistade soetamine jne...)
korrastati noorteklubi eestvedamisel
möödunud aastal Rogosi mõisa
kellatornis asuvas muuseumitoas
stende, viidi läbi mitmeid huviringe
ning ilma noorte toetuseta oleks
olnud võimatu osaleda Baltimaade
mõisamängude sarjas. Kohaliku
omaalgatuse programmi toetuse
abil saime paigaldada noortekotta
pisikese
kööginurga.
Klubisse
kuulub kokku 34 liiget, neist viis on
juhatuse liikmed.
Ruusmäe latsi jutuq
2002. aastal anti Ruusmäe kooli
õpetajate ja mitmete toetajate

abil välja võrukeelne lastejuttude
kogumik „Ruusmäe latsi jutuq“ (112
lk, formaat A5).
Nimetatud kogumik muutub aastatega lugejate ja kuulajate seas aina
armsamaks, sest need, kes on
kogumikku aastaid tagasi lugusid
kirjutanud, on juba täismehed ning
pereemad ja tuleb ette, et erinevatel
üritustel lugusid ette lugedes
nii mõnelgi silm märjaks läheb.
„Ruusmäe latsi jutuq“ on väärt
kogumik, kust leiab iga tähtpäeva
ja sündmuse jaoks sobiva loo või
luuletuse. Lood on pärit aastatest
1993–2002.
„Ruusmäe latsi jutuq II“ trükkimine
Kuid vahvaid lugusid kirjutati
Ruusmäel ka pärast 2002. aastat.
Noorte koosviibimisel võeti jutuks
teema, et kas võiks ka hilisemad
lood kogumikuks köita. Mäletati:
„Mina kirjutasin“, „Mina kirjutasin“
ja „Mina ka kirjutasin, isegi võidetud
sai nii mõnigi konkurss!“
Pärast Ruusmäe kooli aastapäeva
tähistamist 2019. aasta augustis
(kontsert-aktuse siduvaks elemendiks olid just lood nimetatud
kogumikust) võeti ühendust endise
eesti keele õpetaja Helve Otsaga ning
üheskoos leiti, et viljakas jutupärand
väärib jäädvustamist. Eriti veel
seetõttu, et Ruusmäe kooli nüüd
enam pole.
Eesti rahvajutu aastal soovimegi
välja anda võrukeelse laste- ja
noortejuttude kogumiku „Ruusmäe
latsi jutuq“ teise osa (128 lk).
Kuna jutud on õpetajal kõik alles
hoitud, oli tarvis ainult teha valik
ning otsida illustreerivad pildid,
fotod. Väljaantav teine kogumik
sisaldab aastatel 2002–2016 laste
poolt
kirjutatud
muistendeid,
lugusid, luuletusi. Kokku 115
kirjutist.
Oleme seni saanud veidi toetust
Võrumaa Kultuurkapitali ekspertgrupilt ja Rõuge vallalt, kuid 500
kogumiku välja andmiseks sellest
kahjuks ei piisa. Esitasime taotluse ka
kohaliku omaalgatuse programmi,

kuid kahjuks ei saanud meie projekt
toetust.
Kogumikku välja andval toimkonnal
(MTÜ
Ruusmäe
noorteklubi
esindajad ning endised Ruusmäe
kooli õpetajad Helve Ots ja Leili
Org) on kindel soov ja tahe
kogumiku presentatsioon ette võtta
1. septembril 2020. Esitlusele on
oodatud kõik kirjutajad, võru keele
edasikandjad, paikkonna inimesed
ja toetajad.
Ruusmäe noorteklubi tänab südamest kõiki, kes annavad oma
panuse võrukeelsete lastejuttude
kogumiku “Ruusmäe latsi jutuq II”
trükkimiseks!
MTÜ Ruusmäe Noorteklubil on
olemas veelgi kogemusi kirjandusteoste väljaandmisega. 2011.
aastal anti välja noorsoonäidendite
kogumik „Ruusmäest Ruusmäele“.
Kõvade kaantega kogumikus on
247 lehekülge. Näidendite autor on
Talvo Pabut ning kogumikus olevad
näidendid on kõik ka kohalike laste
ja noorte poolt lavale toodud.
Ruusmäe noorte projekti leiab

Hooandjast aadressilt hooandja.ee/
projekt/ruusmae-latsi-jutuq-ii.
Toetades projekti vähemalt 5 euroga
saab annetaja vastu projektiomanike
tänu ning Rogosi mõisa pastapliiatsi.
Projekti vähemalt 7 euroga toetaja
saab tänutäheks giidiga ekskursiooni
Rogosi mõisas.
Vähemalt 12 euroga projekti toetades
saab ise raamatu omanikuks ning
sulle kingitakse uhiuus kogumik
„Ruusmäe latsi jutuq II“.
Toetades projekti 20 või enama
euroga saab tänutäheks nii loodava
uhiuue kogumiku kui T.Pabuti
noortenäidendite
kogumiku
„Ruusmäest Ruusmäele“.
Vähemalt 50-eurose annetusega
kutsutakse toetaja Rogosi mõisasse
uue kogumiku esitlusüritusele
ja giidiga ekskursioonile ning
kingitakse vastvalminud kogumik
koos T.Pabuti noortenäidendite kogumikuga „Ruusmäest Ruusmäele“.
Ruusmäe noored on juba ette
äärmiselt tänulikud iga toetuse eest!

Skaneeri QR kood ja tutvu
Ruusmäe noorte projektiga
otse Hooandja keskkonnas!

Suur-suur aitäh Vaskna jooksu osalejatele, abilistele ja toetajatele!
Sooja suve alguses avanes spordisõpradel võimalus end proovile panna Võrumaa pikamaajooksu sarja esimesel etapil, Vaskna järve jooksul. Eriolukorra tõttu
edasi lükatud ja sellevõrra veelgi oodatumast spordisündmusest võttis osa kokku 519 osalejat.
Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja abilisi, samuti kõiki toetajaid rikkaliku auhinnalaua eest. Suur aitäh teile!
Korraldajate nimel Sirje Pärnapuu
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Fotokonkurss MISSO PIIRKONNA HETKED 2020–2021

Iga aasta on meile kõigile väga erinev,
täis erinevaid erilisi ja tavalisi hetki.
Meie ülesandeks on jäädvustada
need hetked meie ümber.
2021. aastal toimub Missos taas
kodukandipäev. Oleks ju rõõm
näidata siinseid hetki ja elu-olu ka
kodukandipäeval nii kohalikele kui
külalistele?
Seepärast
korraldamegi
fotokonkursi, kuhu ootame nii uusi kui
vanu, nii must-valgeid kui värvilisi,
nii paberil kui digifotosid. Iga osaleja
võib saata kuni 10 tööd, pildid
peavad olema suuruses vähemalt

15x21 cm.
Konkurss kestab tänavu 20. juulist
kuni 2021. aasta 15. märtsini.
Fotokonkurssi korraldades soovime
kaasata meie inimesi jäädvustama
siinseid huvitavaid kohti, inimesi,
sündmusi ja igapäevaelu hetki. See
on ajalugu.
Parimaid ootavad loomulikult
auhinnad
Vanuserühmad:
• Lapsed (kuni 11 aastat)
• Noored (12–18 aastat)
• Täiskasvanud (19 aastat ja vanemad)

Palume pildid saata Misso rahvamajja
aadressil missorahvamaja@rauge.
ee või toimetada ise kohale. Iga
foto juurde tuleb märkida selle
pealkiri, pildi saamislugu ja enda
kontaktandmed
(nimi,
vanus,
telefoninumber, e-posti aadress).
Foto saatja vastutab fotode autorluse
ning esitatud andmete õigsuse eest,
fotol kirjeldatu peab olema seotud
Misso piirkonnaga.
Tööde laekumise viimane kuupäev
on 15. märts 2021.
TOREDAID TABAMUSI!

Paganamaa päevade kaja

Suur tänu!

27. juunil võttis Rogosi mõis vastu külastusmängu „Unustatud mõisad
külalisi“. Noortekojas oli avatud noortekohvik, mille toimimisele andis
hoogu juurde ning retseptid koostas tippkokk Joel Ostrat. Eelmisel
päeval tehti koos kokkamistöö ning Nopri talu toodangu abil valmis
suvine salat grilljuustu, maasikate ja murakamoosiga ja kihiline
magustoit. Vägev kogemus!
Täname teid, Joel Ostrat ja Nopri Talumeierei!
Selle suve viimased unustatud mõisate külastuspäevad toimuvad juba
sel nädalavahetusel, 8. ja 9. augustil.
Kerli Pärnapuu
MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Kahekümne
kuuendat
korda
Paganamaal traditsiooni kohaselt
juuli teisel nädalavahetusel peetud
suursündmus on selleks korraks
mälestusteks
saanud.
Võime
rahuloluga kajada, et päevad
läksid korda ning meie õnneks ei
pidanud eelnevail päevil ennustatud
tormiprognoosi paika.
Paganamaa peopaika püstitatud
õdus-hubane telgilahendus kandis
välja ka Päikesetõusukontserdi
aegsed suuremad tuuleiilid ja
lausvihmahood.
Samas,
kui
korraldajatel polnuks Ilmataadilt
väljakutset, ei saanuks esinejad ja
peolised kogeda erilisemat ning
ühtsustunnet suurendavat popup peokeskkonda, mis püstitus
ühendatud jõududega. Suur on
korraldajate rahulolu heast ja
sujusast tiimitööst peorõõmude
pakkumiseks vajalike ettevalmistuste
tegemisel, nt tantsulava laiendamisel
taaskasutuse põhimõttel Rõuge
rahvamaja
põrandalaudadega,
Joosep Kurmi viieliikmelise tiimi
nutikal vabaõhulava tingimuste
parandamisel
ja
avardamisel,
taevaste vete vastu peopaiga

kindlustamisel jne. Samas, peopaiga
tingimuste tagamisel on mõnes
lõigus vaja koostööd veel harjutada,
nt maastiku hooldustööde korraldamisel. Nö pudelikaela pitsitusi kogesid toitlustajad elektrivarustuse
heitlikkuse
tõttu,
sest kogukonna elektrivarustuse
vajaduse toestamiseks soetatud
väga võimsa seadme n-ö hingeelu
osutus esmakasutusel prognoositust
keerulisemaks. Kõigilt koostööpartneritelt ja esinejatelt saadud
tagasisides oli aga väga palju siirast
positiivset tunnustust heli- ja
särtsutiimidele ning head üllatumist
rakendatud lahenduste ja saadud
kogemuse üle.
Korraldajatel oli heameel tõdeda,
et eelmise aasta ürituse uued
programmiosad nagu ERR-i Vikerraadio Ööülikooli avalik salvestus
ja Päikesetõusukontsert koguvad
populaarsust
ning
sihtgrupid
siin Rõuge mail on need üles
leidnud.
Kõige
menukamaks
kujunes oodatult Juhan Jaigi jutu
„Kõllaku küla katastroof “ (ilmunud
Juhan Jaik raamatus „Tundmata
palu“)
põhjal
Jan
Rahmani

dramatiseeringuga näitemäng, mille
lavastas Riina Kööts. Paganamaa
päevadel mittekäinutele lohutuseks
saame öelda, et sel tükil on olemas
head eeldused ja trupil valmidus
järgmisteks
mängukordadeks.
Väga suure tänu soovime edasi
anda Paganamaaperebrassile inspiratsioonivoogude, mitme päeva
meeleolukuse ja repertuaari hääduse
eest.
Üldises tagasisides märgiti kogu
programmis pakutava kvaliteedi
olulist kasvu ja korralduses
suuremat-laiemat kaasatust.
Kaja lõpetuseks on hea tsiteerida
Kukerpillide Ike Volkovi tagasisides
kirjutatut: “Täname, oli tore pidu.
Neiu, kes meiega Paganamaal väga
ägedalt lõõtsa mängis, võitis üleEestilise võistumängimise. Uhke
tunne. Ja Paganamaa sündmuse
kuulsus on jõudnud Nõmme turule,
prouad kiitsid!! Herned maitsesid
kohe poole paremini!“
Jällekohtumiseni aasta pärast!
Korraldusmeeskonna nimel
Aive Adler

Rogosi mõisas
8. augustil
Giid Kerli ootab Teid mõlemal päeval igal täistunnil mõisa peahoone
ees, et koos minna jalutuskäigule mõisasse ja mõisaparki.

Paganamaa päevad avati Vikkerraadio Ööülikooli avaliku
salvestusega, juttu vestis Avo-Rein Tereping. Foto: Aive Adler

Esimese päeva õhtul esines simmanil Paganamaaperebrass.
Foto: Aive Adler

Laupäeva alustati päikesetõusukontserdiga, esinesid Anu ja
Triinu Taul. Foto: Aive Adler

Esineb Rõuge segakoor. Foto: Margus Kontus

Kell 12.00 Klassikatähtede kontsert
Kristjan- Janek Mölder (bariton), Helin Hallik (kitarr),
Tähe-Lee Liiv (klaver)

9. augustil
Kell 15.00 Uue- Saaluse Veinitalu ja Andri - Peedo kitsetalu
tegevuse tutvustus, toodete degusteerimine, müük
Kell 18.00 Mõisakontsert - laulab JAAN SÖÖT (piletitega)

Paganamaa päevade korraldajaid, külalisi ja
esinejaid oli tervitama tulnud Rõuge vallavanem
Rein loik. Foto: Margus Kontus

Sellaastased paganamaa päevad lõpetas lõbus simman legendaarsete
Kukerpilliddega. Foto: Margus Kontus
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Kiire internet uueks normaalsuseks

Fiiberoptiline kaabel loob võimekuse
kiire interneti tulekuks. Foto: Elektrilevi

Tervet maailma, kaasa arvatud Eestit
tabanud koroonakriis ning selle
erineva rangusastmega kogunemisja liikumiskeelud näitavad ilmekalt, et meie ellu on tulnud uus
normaalsus.
Igal majapidamisel peab igapäevatoimingute mugavaks tegemiseks
tagataskus
olema
kvaliteetne
fiiberoptiline interneti püsiühendus.
See aitab ka kõige keerulisematel
aegadel meid ümbritseva uudisruumiga kursis olla, tagab vajadusel
muredevaba kaugõppe, töötegijate
jaoks samaväärse või isegi parema
interneti
püsiühenduse
kui
kontoris. Ja muidugi aitab suhelda
töökaaslaste,
lähedaste
ning
sõpradega.

Elektrilevi alustas 2019. aastal
Eesti esimese operaatorineutraalse
interneti- ja televõrgu ehitamist,
mis lahendab väljaspool suuri
linnu
olevate
majapidamiste
internetiühenduse puudumist või
parendab märkimisväärselt seniseid
võimalusi.
Hea
uudisena
Rõuge
valla
Varstu aleviku elanikele saame
öelda, et projekteerimine võrgu
väljaehitamiseks on teie elukohas
valmis saanud ja nüüdsest on
võimalik sõlmida liitumislepinguid.
Kõik vajalikud toimingud saab
iseseisvalt ära teha Elektrilevi
kodulehel aadressil elektrilevi.ee/
kiireinternet.
Eramajade puhul toome trassi

väljaehitamisel sidekaabli üldjuhul
maja või kinnistu piirile kas õhuliini
või maa-aluse kaabliga. Riigi
toetusega aadressidele tuleb esimesel
liitumisperioodil (2 kuud) täiesti
tasuta boonusena kaasa kaabli tuppa
toomine. Sidetaristuga liitumise
kogukuluks on sel juhul ühekordne
liitumistasu ehk 199 eurot.
Kortermajade puhul on sõltuvalt
konkreetsest
hoonest
oluline
ligikaudu poolte korterite liitumislepingute olemasolu. Kui liitumisavaldusi on piisavalt, sõlmib
Elektrilevi korteriühistuga koostöölepingu. Seejärel korteripõhised
liitumislepingud
kinnitatakse
ning algab ehitus, mis lõpeb kaabli
paigaldamisega
korteri
sisse,

välisukse vahetusse lähedusse.
Liitumistasu (samuti 199 eurot)
tuleb kortermajade klientidel tasuda
alles meiepoolse kinnituse järgselt,
et asume kindlasti ehitama.
Elektrilevi sidevõrguga liitunud
kliendi jaoks on hilisem operaatori
valik vaba ehk teenusepakkujaks
saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa
kui mõni teine turuosaline.
Kiire internet jõuab teieni pärast
operaatoriga lepingu sõlmimist
ning vajalike tehniliste toimingute
tegemist.
Mait Rahi
Elektrilevi uute teenuste
projektijuht

Rõuge valla noored õppisid visualiseerima ja unistusi sõnastama

Rõuge Noorsootöö Keskus kirjutas
suve alguses projekti, millega soetati
kiiktoole ning viidi läbi üle-vallaline
kohtumine Rõuge valla noortele.
Esimene kohtumine toimus 24.–25.
juulil, mil noortele tulid külla Einike
Mölder ja Kati Orav.

Einike Mölder viis läbi tegevusi
unistamise, tegevuste planeerimise,
eesmärkide ja plaanide pidamise
teemal. Kui noored olid Einikese
töötoa läbimisel pannud kirja oma
unistused ja eesmärgid, siis aitas
Kati Orav neid visualiseerida. Kõik

Sel aastal laiendab Tartu Ülikooli
väärikate ülikool oma tegevust
Võrumaale.
Väärikate ülikool on täiendusõppe
vorm, kus akadeemilistel loengutel
käsitletakse praktilisi ning silmaringi
laiendavaid teemasid.
Loengutele on oodatud üle
50-aastased aktiivsed huvilised,
keda huvitavad kaasaegse ühiskonna probleemid, uuemad teadussaavutused, kultuuris toimuvad
põnevad protsessid ning kes ei pelga
üheskoos ka mõtteid vahetada..
Sügisel alustav loengute sari
Võrumaal tõotab tulla omajagu
põnev. Loengud toimuvad kord kuus
iga kuu kolmandal kolmapäeval
algusega kell 10.30 ja kestavad
poolteist
tundi.
Sügissemestri
esimene loeng leiab aset juba 22.

septembril. Avaloengus esineb
akadeemik Ene Ergma kosmose
teemadel. Oktoobris kõneleb Loone
Ots laulupidude traditsioonidest,
novembris kuulame Peeter Pälli
juttu uutest sõnadest eesti keeles,
detsembris arutleme Lagle Parekiga
palverännaku üle. Uuel aastal
diskuteerime Karl Kruusmäega
teemal „Kes keda – inimene
robotit või robot inimest?“.
Kevadsemestrisse
jäävad
veel
arutelud selle üle, kas etem on
tablett või kapsel, ning ilmast ja
ilmategijatest.
Väärikate ülikool alustas oma
tegevust 2010. aastal Pärnus ja
Tartus. Tänaseks on tegevus
laienenud Tallinnasse, Kuressaarde,
Narva, Türile, Valka ja Keilasse.
Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis on

tegevused viidi läbi mänguliselt,
loovalt ja vabas õhkkonnas.
Igale noorele anti märkmik,
mille täitmist said nad alustada
esimesel teemapäeval ning jätkata
sellega edaspidi. Näiteks järgmisel
kohtumisel, mis toimub juba suve

lõpus. Et kinnistada tegevuste mõju,
oleme planeerinud jätkukohtumise,
mille tulemusena valmib noorte
töötuba mida eakaaslaste seas
rakendada.
Teemapäeva
lõppedes
toimus
kauaoodatud filmiöö.

Lisette Heitur

Võrumaal alustab väärikate ülikool
üle 2000 õppija.
Tartu Ülikooli väärikate ülikool
Võrumaal paikneb Navi seltsimajas.
Korraldajad on tellinud eraldi
bussireisi Võru kesklinnast, et
kõik huvilised jõuaksid õigeaegselt
loengutesse. Väärikate ülikoolis
osalemine on tasuta ning kõik
õppijad, kes on osa võtnud vähemalt
75% toimunud loengutest, saavad
Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.
Tartu Ülikooli väärikate ülikooli
Võrumaal toetavad Haridus- ja
Teadusministeerium
ja
Võru
Vallavalitsus.

Täpsem info ja registreerimine
telefonil 513 5043 (Ülle) või e-posti
aadressil navikylaselts@gmail.com.

Väärikate ülikool on juba kümme aastat tegutsenud ja kanda kinnitanud mitmel
pool Eestis, sel aastal liitub sellega ka Võru maakond. Foto: Mailiis Ollino, LõunaEesti Postimees

Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjaid
Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös
Rahandusministeeriumiga avas 20.
juulil Kagu-Eesti ettevõtluse arengu
toetusmeetme teise taotlusvooru.
Toetust saavad taotleda Valga, Võru
või Põlva maakondade mikro- ja
väikeettevõtjad. Toetuse andmise
tingimusi on sel aastal muudetud
ettevõtjate jaoks lihtsamaks.
„Kagu-Eesti on oma suurepärase
looduskeskkonna ning ühtehoidva
kogukonnaga väga hea paik, kus
elada ja töötada,“ ütles riigihalduse
minister Jaak Aab. „Ka möödunud
aastal
Kagu-Eestis
toimunud
ametnike välitöödelt nähtus, et
kohalikel on mitmeid häid ideid,

Avatud noorsootöö arendamist
toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium.

kuidas
arendada
kohapealset
ettevõtlust. Innovaatiliste ideede
hoogustamiseks vajab piirkond
aga riigilt lisatuge. Kagu-Eesti
toetusprogrammiga oleme piirkonnale teist aastat tuge pakkumas,
avatava taotlusvooruga aitame kaasa
just uuenduslikumale ettevõtluse
arendamisele. Näiteks toetame
tootearendamise või tootmismahu
tõstmisega seotud investeeringuid,
samuti tootmise automatiseerimist
ja digitaliseerimist.“
Toetuse andmise eesmärk on
aidata kaasa Kagu-Eesti ettevõtluse
arengule,
laiendada
piirkonna
töövõimalusi.
Majandusarengu

hoogustamise toel on võimalik
pidurdada ka Kagu-Eesti maakondade rahvaarvu kahanemist.
Antud taotlusvooru maht on 690 000
eurot. Kagu-Eesti ettevõtjaid toetati
samast meetmest ka eelmisel aastal,
mil rahastati kokku 13 projekti.
Just nagu möödunud aastal, saavad
Põlva, Valga ja Võru maakondades
tegutsevad
ettevõtjad
taotleda
toetust minimaalselt 10 000 ja
maksimaalselt 50 000 eurot.
Sel aastal on taotlemine tehtud
ettevõtjatele lihtsamaks: taotlejate
halduskoormuse
vähendamiseks
jääb ära näiteks kohustuslik
eelnõustamine ning hõlbustatud

on tugitegevuste ehk müügi- ja
turundustegevuste
rahastamise
võimalusi.
Selle aasta toetusmeetme taotlusvoorus
arvestatakse ka koroonakriisist
tingitud majanduslangust. „Meie
jaoks on oluline see, et praegustes
majandustingimustes
ei
seaks
me taotlejatele oma tegevuste
elluviimiseks ebavajalikke piiranguid. Näiteks võimaldame sel korral
toetuse saajale osalist ettemaksu.
See vähendab vajadust toetuse
sildfinantseerimiseks
krediidiasutuste kaudu, mis Kagu-Eestis
on niigi keeruline,“ ütles RTK
ettevõtlus- ja külastuskeskkonna

talituse juhataja Lauri Alver.
Toetust saab taotleda 20. juulist kuni
14. septembrini 2020.
Taotlusvooru elluviimist korraldab
Riigi Tugiteenuste Keskus ning
toetusmeetme täpsemad tingimused
leiab RTK kodulehelt. Toetust
rahastab Rahandusministeeriumi
Kagu-Eesti programm.
Siret Soonsein
Projektikoordinaator (663 1466,
5679 9242, siret.soonsein@rtk.ee)
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Rõuge noored näitasid malevas oma töökust ka sel suvel

Tore, et oleme oma suviste
tegemistega jõudnud sellesse aega,
kus saame jagada mälestusi selle
aasta õpilasmalevast.
Meie usinad Rõuge valla noored ja
üks igapäevaselt Soomes elav poiss
väärivad tunnustust innukuse ja
kohusetundlikuse eest nii tööajal
kui ka ühistegevustes kaasalöömise
eest. Noorte töökust ja valmisolekut
endast parim anda tõestab asjaolu,
et juba esimese päevaga tehti ära
kolmeks päevaks planeeritud töö
ning tööandjal ei jäänud üle muud

kui rõõmuga preemiat maksta.
Iga päev kuulsime tööandjatelt
kiidusõnu tublide noorte kohta
ja kinnitame, et malevlased olid
kohusetundlikud, pühendunud ja
motiveeritud töötegijad.
Viie päevaga rohiti kümneid vagusid,
puhastati küülikute eluasemeid,
korjati põllult vana maasikakile, laoti
puid, värviti pinke, koristati ja jõuti
ära teha palju teisi heakorratöid.
Ühistegevuste käigus õpiti turundama ja brändima nii tooteid,
teenuseid
kui
ka
iseennast.

Mängisime meeskonna- ja seltskonnamänge, avastasime fotojahi
käigus Rõuget ja veetsime üheskoos
mõnusalt aega.
Maleva jooksul külastasime Rõuge
Kaugtöökeskust Catlamaja, kus
Töötukassa Võrumaa osakonna
karjääriinfo spetsialist Helen rääkis
meile tuleviku töömaailmast.
Catlamaja tegevjuht Jaanus tutvustas
ja ilmestas Heleni juttu omakorda
kaugtöö olemuse ja võimalustega.
Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste korrespondent Jane ja

helitehnikust aktivist Joosep rääkisid
malevlastega aktiivseks nooreks
olemisest ja sellega kaasnevatest
võimalustest.
Silmaringi
avardasime
ka
Unustatud Mõisate päeval, kui
külastasime Rogosi mõisa ja
tutvusime selle ajalooga giidituuril.
Maleva lõpetuseks veetsime aega
kasulikult ehk abistasime Võrumaa
pikamaajooksude
sarja
Rõuge
etapil korraldusmeeskonda, jagades
medaleid, vett ja auhindu.
Aitäh, head malevanoored, et

olete pühendunud ja motiveeritud
tegutsejad – teiega on lahe!
Aitäh, hea tööandja Plaani Karjamõisast, Saarsilla talukohvikust,
Taarapõllu talust, Rõuge Saunamaalt
ja Kerli Kõiv, et pakute noortele
võimalust omandada kogemusi ja
teenida taskuraha.
Rõuge noorsootöötajad

Kokkuvõte „Piksepini Karikas 2019–2020“ Hard Enduro 12. hooajast

Foto: Birgit Pettai

Laupäeval, 25. juulil sai VI etapiga Härämäel
läbi pandeemia ja sellega seotud eriolukorra
tõttu pikale veninud 12. hooaeg, mis pidanuks
oma loogilise lõpu saama juba märtsis.
Sarjas võistlesid soolomootorrattad, ATV-d ja
Quadracerid distsipliinis „Hard Enduro“, mis
on maastikusõit eriti raskel maastikurajal täis
looduslikke ja kunstlikke takistusi.
Hooaeg oli eriline mitmes mõttes,
märksõnadeks pandeemia, uued ootamatusi
täis rajad, olematu talv, osvõtjarekordid,
rahvusvahelisus ja nii edasi.
Hooajast võttis osa 328 erinevat võistlejat
Eestist, Lätist, Soomest ja Uus-Meremaalt.
Neist mootorratastel 276 (Open klassis 29,
harrastajaid 181, naisi 6, veterane 52, noori
8) ja neljarattalistel (ATV ja Quad) 52 (ATV
klassis 28 ja Quade 24). Kohati oli võistlejaid
väljastpoolt Eestit ligikaudu 20% osalejatest.
Sündis uus osalusrekord ühel osavõistlusel
– novembris, hooaja teisel etapil „Hinsa
Maraton“ oli osalejaid kokku 179. Hooaja
väikseim osalejate arv osavõistlusel oli 101.

Foto: Gulbe Agnija

Kuus osavõistlust toimusid kahes piirkonnas
Võrumaal – Härämäe külas Rõuge vallas ja
Hinsa Tehnikaspordi Keskuses Antsumäel,
Võru vallas. Neist kolm osavõistlust toimusid
sisuliselt uutel radadel.
Soolode üldarvestuses (klassis Open) jagunes
poodium kolme riigi vahel: 1. koht Eetu
Puhakainen Soomest, 2. koht Sander Luiga
Eestist ja 3. koht Aivars Kukojs Lätist.
Soolo
harrastajate
klassis
autasustati
esikuuikut: 1. Jürgen Jegorov; 2. Miko Põder;
3. Kalvis Kuskis (LAT); 4. Edgar Kupri; 5. Erki
Palusoo; 6. Sten Šois.
Soolo veteranide arvestuses: 1. Marek Vinkel;
2. Peeter Roos; 3. Mait Kindlam
Soolo noorte arvestuses: 1. Siim Lastik;
2. Artis Alksnis (LAT); 3. Mikk Karmiste
Soolo naiste arvestuses: 1. Hanna Anton;
2. Sandra Roosme; 3. Kaisa Uiga
ATV arvestuses: 1. Kalev Kõivsaar; 2. Hegri
Sutt; 3. Jorma Suumann
Quadracerite arvestuses: 1. Hannes Voolaid;
2. Ennart Kunglamäe; 3. Aarne Saar

Sarja soolode üldarvestuses (klassis Open) jagunes poodium kolme riigi
vahel: 1. koht Eetu Puhakainen Soomest, 2. koht Sander Luiga Eestist
ja 3. koht Aivars Kukojs Lätist. Foto: Birgit Pettai
Kõigi sarjast osavõtjate vahel loositi välja
hulgaliselt auhindu mille panid välja sarja
toetajad: AS Respo, Mehka OÜ, Palkmööbel
OÜ, Saunasellid OÜ, P-Tech OÜ, Velt
Motocenter, Elevi AS, Motoral Eesti, Baltyre,
Andri-Peedo Talu OÜ. Respo haagise
õnnelikuks võitjaks osutus Kevin Koppel,
Mehka poolt välja pandud survepesur viidi
Jarkko Tyni poolt Soome, Saunasellide
kümblustünn rändas koos Artis Alksnisega
Lätti, Palkmööbli poolt välja pandud laua ja
pingi sai omale Päärn Raid, uue UFO kiivri
VeltMotocentri poolt sai endale pähe Kaisa
Uiga, Andri-Peedo kitsefarmi külastuse 10
inimesele koos degusteerimisega võitis Romet
Lastik jne. Suurim tänu kõigile toetajatele!
Erilised tänusõnad kuuluvad aga osalejatele ja
abilistele, tänu kellele see sari üldse teoks sai.
OLKÕ TI TENNÄTÜ!
Suurimad uuendused möödunud hooajal:
• Uue kodulehe (www.piksepini.ee) valmimine, kus osalejad said lisaks üldinfole end
võistlusele registreerida, vaadata tulemusi

reaalajas ning uurida oma võistluse statistikat
– ringiaegu, kiiruse muutusi võistluse jooksul
jne.
• Profesionaalsed vidokokkuvõtted võistlustest
ning videokutsed osalema meie vapra ja igale
poole jõudva operaatori Vallo Järve poolt.
Sellega koos sündis youtube kanal Hard
Enduro / Estonia.
Pandeemia piirangud ja teisalt võimalused
sünnitasid
paralleelsarja
SuperEnduro
distsipliinis „Piksepini SuperEnduro 2020“
oma kolme etapiga mais ja juunis Brauermoto
OÜ ja Härämäe rajal (raja ehitust toetas Rõuge
vald). Kui aega ja jõudu jätkub, siis kordame
sarja ka järgmisel suvel.
Kui midagi erilist vahele ei tule, siis jätkame
Piksepini Karika 13.hooajaga juba oktoobri
lõpus.
Rajal näeme!
Urmas Peegel
Sarja korraldaja
MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubi
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Keskkonnaamet kogub teateid kahjuliku võõrliigi, lusitaania teeteo,
leviku kohta

Keskkonnaametil valmis nutirakendus teokaart.keskkonnaamet.ee, mille kaudu saab
saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta
Eestis. Lusitaania teetigu on võõrliik, keda
Eestis nähti esimest korda 2008. aastal.
Nüüdseks leiab neid mõnest piirkonnast juba
massiliselt. See liik valmistab aiapidajatele
meelehärmi, kuna on ablas aiasaaduste ja
ilutaimede hävitaja.
Teokaardi rakenduse abil saab Eesti kaardile
märkida koha, kus lusitaania teetigu nähakse,
samuti saab lisada foto oma leiust. Rakenduses
on toodud nii lusitaania teeteo kui ka kahe
sarnase kodumaise teoliigi (suure ja musta
seateo) määramistunnused. Nende abil saab
veenduda, kas tegu on ohtliku võõrliigiga

või mitte. Kodumaised seateo liigid meie
ökosüsteemile ohtlikud pole, nad on aias
pigem kasulikud nälkjad ja neid ei esine
kunagi massiliselt.
Rakendusest saab vaadata ka kõiki varem
kaardile märgitud lusitaania teetigude
leiukohti. Kaardilt näeb, kus on võõrliiki
täheldatud, et naabruskonna elanikud teaksid
vajadusel kahjuri tõrjumiseks koostööd teha.
Peamine soovitus on teeteod kokku koguda ja
hävitada kuuma veega üle kallates, samal viisil
tuleb hävitada ka teeteo munad.
Samuti ootab Keskkonnaamet teateid
teiste võõrliikide, sh karuputke ja vereva
lemmmaltsa leviku kohta. Täpsemalt saab
lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Lusitaania teetigu. Foto: Uudo Timm

QR-koodi alt avaneb nutiseadmes
teokaart.

Lõunaeestlastele on abivahendi terapeudi nõustamine senisest
kättesaadavam

Lõuna-Eesti liikumisraskustega inimesed
saavad terapeudi ja abivahenditehniku
nõustamisele nüüdsest lühema ooteajaga,
sest Invaru terapeut ja abivahenditehnik
resideeruvad nüüd ka Tartus.
Invaru abivahendikeskus on terapeut
Tiina Trukitsa sõnul tänaseks Tartus
tegutsenud üle pooleteise aasta ning aeg on
näidanud suurenevat vajadust abivahendite
nõustamisteenuse
järele
Lõuna-Eesti
piirkonnas.
„Meie terapeudid ja abivahenditehnikud
külastavad
liikumisraskustega
inimesi
üle kogu Eesti. Kui varem sõideti LõunaEestis elava abivajaja juurde Tallinnast,
siis nüüd muudavad Tartus resideeruvad
liikumisabivahendite spetsialistid ka siinsete
inimeste jaoks konsultatsioonile pääsemise
kiiremaks. Eelnevalt tuleb vaid aeg ja koht
kindlasti kokku leppida, sest visiitidel
põhineva töö eripära tõttu ei viibi me pidevalt
abivahendikeskuses,“ tõi Tiina Trukits välja.
Abivahendikeskuse terapeudi ja abivahenditehniku tööks on vastavalt inimeste
vajadustele,
tervislikule
seisundile
ja
kehalisele
võimekusele
leida
sobivad

liikumisabivahendid, mis aitavad iseseisvamalt
toime tulla. Abivahendi valimisele eelnev
konsultatsioon on abivajajale tasuta.
„Sobiv abivahend aitab inimesel turvalisemalt
liikuda ja ka aktiivsemalt elu nautida.
Liikumisabivahendi valikul tuleb arvestada
mitme asjaoluga: milline on inimese tervislik
seisund, kui aktiivne ta on, millises keskkonnas
tuleb
abivahendiga
hakkama
saada.
Kindlasti peab abivahend sobima kasutaja
kehaproportsioonidega ning tuleb ka jälgida,
et kasutamisel säiliks mugav kehahoiak.
Näiteks ratastooli puhul on väga tähtis valida
õigete mõõtude ja toestusega tool, et vältida
ebamugavast asendist tekkivaid lihaspingeid,
lihas- ja liigesvalu ning nahaärritust, mis võib
halvemal juhul viia lamatiste tekkeni,“ ütles
Trukits.
Terapeudiga tasub konsulteerida lisaks
liikumisabivahenditele
ka
seisulaudade,
eriistmete, lamatistevastaste patjade ja
lingtõstukite soetamisel. „Terapeut hindab
konkreetse abivajaja seisundit ja vaatleb iga
olukorda eraldi – et iga inimene saaks just talle
sobiva abivahendi,“ toonitab Trukits veelkord,
miks tasub valiku juurde kaasata terapeut.

Tema jutul käivad erinevas vanuses inimesed,
nii tööealised, eakad kui ka lapsed. „Lapse veel
arenemisjärgus luu- ja lihaskonna puhul on
oluline tagada, et abivahend ei tekitaks talle
häireid ja vaevusi juurde.“
Mõnikord on vaja abivahendit kasutaja jaoks
parajaks või sobivaks kohandada ning sellisel
juhul hindab olukorda koos terapeudiga
nõustamisel viibiv abivahenditehnik.
Invaru terapeut Tiina Trukits

Väiksemad muudatused saab teha kohapeal,
suuremateks töödeks viiakse abivahend
töökotta.
Invaru abivahendikeskus on hooldus-, põetusja liikumisabivahenditele spetsialiseerunud
valdkonna suurim ekspert Eestis. Üle Eesti
üheksas linnas asuvates esindustes käib iga kuu
enam kui 10 000 abivajajat.

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 oma-pärast
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 keskkonnast
aadressil www.fienta.com.
Etendust toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Jaan Tätte esineb Ööbikuoru Villas juba 16. augustil
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)
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Haanja rahvatriatlon tuleb taas teada-tuntud headuses!
Väike sportlik turgutus enne hooaja lõppu.
KAVAS:
Lastedistants:
- individuaalne ujumine 100 m / rattasõit 4 km / jooks 1 km
Igale osavõtjale medal!
Põhidistants:
- individuaalne ujumine 250 m / rattasõit 12 km / jooks 2 km
Võistkondlik:
- ujumine 350 m / rattasõit 18 km / jooks 4 km
Võistkondade osalustasust 50% läheb heategevuseks.
Rohkem infot: https://bit.ly/3fayDyJ
Registreerimine: https://bit.ly/2AEIfCR

Kirikute teated

Tänuavaldus
Missos Hino järve ääres said 10.–12. juulil kokku endised koolikaaslased ja
motomehed, oli südamlik taaskohtumine, mis jääb kauaks meelde.
Aitäh kohtumise algatajatele Alar Eevastele ja Aivar Mehikule – inimeste
heatahtlikkus on imeline!
Elu on teekond mööda treppe ülespoole.
Heites pilgu tagasi, saame mõõta oma edusamme ja
Meenutame paiku, kus oleme olnud, kuid enam ei viibi.
Seiklus on ühteaegu nii korduv kui ka pidevas muutumises.
Me läheme ringiga ,samas liigume aina kõrgemale.
Soovin, et teie teekond mööda elutreppi oleks vaheldusrikas, aga alati
turvaline.
Alari Oja

14

16. august
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
23. august
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 11.00 jumalateenistus Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus. Lisainfo: varstukirik.planet.ee
30. august
• kell 11.00 armulauaga jumalateenistus ja leeriõnnistamine Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Vestlusõhtu neljapäeval, 27. augustil kell 18.30 kogudusemajas Rõuges
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Tutvumine kalaliikidega
Harrastuskalapüük
Säästlik kalastamine
Ohutu kalastamine veekogul ja selle ääres
Ettekandjad: Margo Hurt ja Päästeamet

O

kõ
on
tud
a
d
o

!
sed
vili
u
h
ik

Laupäeval, 15.08
Suure Munamäe
vabaõhulaval
Piletid 17.90–19.90 Piletilevis
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Tõukerattamatk Pähnist Ähijärvele

This award is presented to

KÜLAPÄEVA RAHASTAB KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM JA RÕUGE VALD

Tähistamaks Eesti looduse päeva matkame 15. augusti pärastlõunal
kickbike-tõukeratastel Pähni külastuskeskuse juurest Karula rahvuspargi
keskusesse (25 km), vahepeal teeme peatusi huviväärsuste juures.
Matkame kolmes grupis:
• „Kulgejad“ – väga rahulik tempo, algajatele (start kell 14.00)
• „Matkajad“ – heas füüsilises vormis inimestele, kellel tõukerattaga
matkamise kogemust palju ei ole (start kell 14.30)
• „Reipad“ –kiirem tempo, sobib kogenutele (start Pähnist kell 15.00)
NB! Registreeri ette: https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/
sundmus#1634
Vanuse alampiir on tulenevalt matka pikkusest 12 aastat ja grupi
maksimaalne suurus 15 inimest.
Poolel teel Ubajärve ääres pakume matkajatele õhtuoodet, Ähijärvel toimub
käsitööpäev ja selle raames Mandotrio kontsert kell 19.00
Lisainfo: info.pahni@rmk.ee ja 501 9564.

I ROGOSI TANTSUFEST

29. augustil algusega kell 12.00
Rogosi mõisa sisehoovis

Üles astuvad...
*Ansambel Säde
NB! NB! NB!
*Meelis&Katrin Duo
Publikul
on meeldiv
*Ansambel Drift
võimalus valida Rogosi
*Ansambel K.T.K
jaanitule 2021 tantsubänd!
*Kapell Eloilo
*Ansambel Rogosi
*Teised pilli- ja laulumehed/naised
* Heliõpe ja DJ Joosep
Tasu annetuslik!

Päevajuht on Mirko

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.
Järgmine ajaleht ilmub 27. augustil, materjale sellesse oodatakse
hiljemalt neljapäevaks, 13. augustiks.

