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Rõuge vald tunnustab! Ootame 2020. aasta aunimetuste
ettepanekuid kuni 20. detsembrini
Hakkame koguma ideid Rõuge valla
tunnustuste jagamiseks!
Nagu ikka, kogume ka selle aasta
lõpus kõigi ettepanekuid selle kohta,
kes oma selleaastase tegevusega
on väärt Rõuge valla tunnustust:
elutööpreemiat, aukodaniku tiitlit
või aunimetust „Rõuge valla täht”.
Kandidaatide esitamise tähtaeg
on pühapäeval, 20. detsembril,
tunnustused antakse üle Eesti
Vabariigi 103. aastapäeva pidulikul
aktusel.
Valla tunnustusega väärtustame
inimesi, aga miks mitte ka asutusi
ja organisatsioone, kes on oma eriti
pühendunud töö või tegevusega
jäänud silma ja südamesse, aidanud
kaasa oma kodukoha või valla elu
edendamisele, teinud midagi enamat
kui just peab, astunud sammukese
kaugemale, ulatanud esimesena
abistava käe …
Aunimetust „Rõuge valla täht”
antakse
välja
üheteistkümnes

kategoorias:
• aasta kohaliku elu täht,
• aasta kultuurielu täht,
• aasta hariduselu täht,
• aasta külaelu täht,
• aasta keskkonnatäht,
• aasta sporditäht,
• aasta tähtettevõtja,
• aasta tõusev täht,
• aasta täheke,
• aasta seeniortäht,
• aasta tähttegu.
Lähemalt saab nende kõigi ja
tunnustamise avaldamise tingimuste
kohta lugeda valla kodulehelt aadressil rauge.ee/tunnustamine.
Tunnustuse avaldamise ettepanekuid ootame 20. detsembrini –
võtke juba varakult aega, et märgata
ja mõelda. Ettepanekuid saab esitada
vallavalitsuse kinnitatud vormil
e-kirja teel aadressile vald@rauge.ee
või tavapostiga aadressile Ööbikuoru
4, Rõuge alevik, 66201.

Paku oma käsitööd ja talutooteid Riigikogu näitusmüügile!
Foto: Riigikogu pildiarhiiv

Talvisest teehooldusest

Kuna talv pole enam kaugel, siis
on Rõuge Vallavalitsusel ning
teehooldajatel palve kinnistute omanikel, et igaüks vaataks üle oma
juurdepääsuteed. Nende servad tuleb
puhastada igasugustest takistustest.
Palume üle vaadata ning eemaldada
teeservadest puud ning madalal
asetsevad oksad, mis võivad raske
lumega vajuda teele ning takistada
teehooldust.
Ilupõõsad, puuistikud, kivid palume

samuti tähistada selliselt, et nende
nähtavus oleks tagatud ka pimedal
ajal, hoolimata lumekihi paksusest
(nt postid helkurribadega).
Lumetõrje teostajal on õigus
keelduda tee lükkamisest, kui puud
ning madalal asetsevad oksad seda
takistavad või kahjustavad lumetõrjetehnikat.
Lisainformatsiooni saab Rõuge valla
teedespetsialistilt (Martin Umbleja,
teed@rauge.ee, telefon 5333 1369.

Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel jätkub traditsiooniline Võru
maakonna meistrite jõulueelne
käsitöö näitusmüük ja talutoodangu
turg Tallinnas Toompea lossis
ning ministeeriumite ühishoones.
Oma toodanguga oleme ooda-tud
kauplema 3. detsembril ministeeriumite ühishoones toimuvale
jõululaadale ja 7.-8. detsembril
Riigikogusse. Riigikogus toimub
käsitöö näitusmüük juba 20. korda –

seega soovime, et meie väljapanekul
on juures ka juubelihõngu.
Käsitöö, hoidiste ja talutoodangu
kogumine toimub 26.-29. novembrini kell 12-16 Rõuge Kunstikuuris
(Võru mnt 1, Rõuge). Oma toodangu
pakkumine tuleb kooskõlastada
eelnevalt Lya Veskiga, tel 5552 3366.
Käsitöö puhul on oluline, et
näitusmüügile esitatud esemed
oleksid kvaliteetsed, omanäolised
ning uudsed. Kodus valmistatud

22. novembril kell 9–14 toimuvad Nursipalu harjutusväljal Kaitseliidu Tartu
Maleva käsitulirelvade ja kuulipilduja laskeharjutused.

Valla raamatupidajad on sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks reedel,
13. novembril kell 8–14 Mõniste ja Varstu teenuskeskustes.
Rohkem infot finantsosakonna telefonil 785 9352.

Mägilaste motoklubi esindaja Alar Johanson ja Rõuge Maarja koguduse õpetaja Mait Mölder elule äratatud leerimaja
trepil. Foto: Mägilased Motoklubi

Hädaolukorraks
valmistumise koolitus
korteriühistutele

1805. aastal kasutusele võetud Rõuge Leerimaja (ehitatud
esimese Rõuge kiriku varemetele) on enamusele Rõuge
inimestest olnud aastakümneid suletud hoone ja
muutunud aastatega tondilossiks keset Rõuget.
2017. aastal sõlmisid Rõuge motomehed Rõuge kiriku
esindajatega kokkuleppe rendilepingu kujul järgmiseks
15 aastaks, millega soovitakse asuda seda hoonet
päästma ja taastama ning seda peamiselt motoklubi
ruumideks kasutamise eesmärgil. Hoone oli kehvas
seisus: aknad puudusid ja aknaaugud olid sovhoosi
ajal kinni müüritud, katus kokku kukkumas ja seinad
varisemisohtlikud. Endisesse ajaloolisse hoonesse
oli nõukogude ajal rajatud viljahoidla, kus kiriklike
seinakaunistuste kõrval vaatasid laest alla viljašahti
londid. Kanalisatsioon ja veevärk puudusid, elekter oli

Päästeamet korraldab teisipäeval, 3. novembril kell 18.00–19.30 Koolituskeskuse
Võluvõru III korruse õppeklassis (Räpina mnt 12, Võru linn) kriisiolukorraks
valmisoleku koolituse korteriühistutele.
Koolitusel antakse soovitusi elutähtsate teenuste katkestusteks valmistumiseks korterelamus. Osalejate vahel loositakse välja ühe kuu koduse
kriisivaru komplekt.
Kohtade arv on piiratud, osalemissoovist palutakse teatada 30. oktoobriks
(tartu@ekyl.ee, 744 1671 ja 508 4799).

Lisainfo:

Kristi Vals
SA Võrumaa Arenduskeskuse
kultuurispetsialist
5331 1919, kristi.vals@vorumaa.ee

Motomehed ja kirik – sõlmiti kokkulepe

Nursipalu teated

Raamatupidajad Mõniste
ja Varstu teenuskeskustes

hoidiste ja muu toidukraami
pakkuja peab omama Veterinaarja toiduameti poolt välja antud
tunnustamise/teavitamise
ostust.
Näitusmüügile esitatud kaubast teeb
valiku korraldusmeeskond.

hoones viimati 50 aastat tagasi.
Motomehed alustasid ehitustegevusi entusiastlikult oma
vahenditega ja läbi talgupäevade asuti tasapisi suurt
ajaloolist hoonet taastama. 2020. aastaks on hoonel
olemas elektriliitumine, rajatud kanalisatsioon, majas
on vesi ja tualettruumid, remonditud korsten ja rajatud
küttekolle. Osaliselt on hoones ehitatud küttetorustikuga
betoonpõrand ja maja taha rajatud hooneosa suvisteks
koosviibimisteks. Vanal leerimajal on taas ees aknad
ja uksed ning läinud suve suurima saavutusena on
remonditud ja tugevdatud meetripaksused maakiviseinad.
Valla ja kohaliku omaalgatuse programmi abi on olnud
vägagi tänu- ja märkimisväärne, et antud hoonet
taastada ja teha sellest taas hoone, mida ka kogukond
saaks kasutama hakata.
Rõuge Motoklubi Mägilased plaanib leerimaja ehitada
ja taastada selliselt, et selles saaks hakata suurt saali
kasutama pidudeks, pulmadeks ning regulaarseks
kooskäimiseks ja meelelahutuseks, mis on Rõuges aastaid
puudu olnud. Hoone teisele korrusele on plaanitud
rajada meeste vaba aja keskus. Nende remonditööde
raames vahetatakse välja hoone katus, paigaldatakse
katuseaknad ning soojustatakse katusealune ja vahelagi.
See töö peaks algama juba sel aastal. Selleks on lisaks
omaosalusele saadud vahendeid kohaliku omaalgatuse
programmist ja need ootavad kasutamist.
Selle aasta septembris kohtusid Võru Notaribüroos
Motoklubi Mägilased ja Rõuge Maarja Koguduse
esindajad, sõlmimaks järgmiseks 49 aastaks uut
tehingut, mis annab motoklubile rohkem võimalusi
ja kindlust, et hoonega tegeleda: laenud taastamiseks,
projektitaotlused, hoone kasutamise võimalused jne.
Leerimaja omanikuga sõlmiti hoonestusõiguse leping,
selle tulemusena on antud hoone järgmised 49 aastat
Mägilaste Motoklubi kasutuses ja vastutusel – selleks, et
väärikas hoone Rõuges uuesti elule tõuseks.
Suur tänu kirikule usalduse eest! Omalt poolt loodame
sellest hoonest teha Rõuge uuele rahvamajale ilusa
naabri.
Alar Johanson, Mägilased Motoklubi
www.mägilased.ee
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Eterniidi ja ohtlike jäätmete
kogumisringid

Õpetajate päev Mehkamaa moodi

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel toimub novembrikuus taas eterniidi ja ohtlike
jäätmete kogumine.
Novembrikuiste kogumisringide graafikud on järgmised:

HAANJA
JA MISSO
07.11.2020

9.00–9.30 Haanja külas teenuskeskuse juures parkimisplatsil
9.45–10.15 Plaani külas parkimisplatsil
10.40–11.10 Luutsniku külas bussipeatuse juures
11.25–11.55 Ruusmäe külas kaupluse juures parkimisplatsil
12.15–12.45 Vaskna järve RMK supluskoha parklas
13.00–13.30 Uue-Saaluse külas bussipeatuse juures
14.30–15.00 Kärinä külas (Nopri parkla)
15.15–16.15 Misso alevikus teenuskeskuse parklas (Tsiistre tee 3)
16.30–17.00 Rammuka bussipeatuses

RÕUGE
14.11.2020

10.00–10.20 Nursi kaupluse parklas
10.30–10.50 Sänna mõisa juures
11.05–11.25 Saki bussipeatuses
11.35–11.55 Saarlase bussipeatuses
12.05–12.25 Viitina bussipeatuses
12.35–12.55 Haki tee bussipeatuses
13.10–13.30 Kokemäe kiige platsi juures
14.10–14.30 Püssa küla teeristis
14.45–15.05 Lauri bussipeatuses
15.15–15.35 Tilgu külla mineva teeristi juures

MÕNISTE
21.11.2020

10.00–10.30 Karisöödi bussipeatuses
10.45–11.15 Kuutsil Mõniste rahvamaja parklas
11.30–11.45 Saru lauatehase juures
12.00–12.30 Saru endise kaupluse parklas
12.45–13.15 Singa-Sakurgi teeristi juures
13.30–14.00 Mõniste päästekomando parklas
14.15–14.45 Vastse-Roosas Metsavenna talu parklas

VARSTU
28.11.2020

10.00–10.20 Kangsti külas korruselamu juures
10.30–10.50 Kõrgepalu külas Kõrgepalu lauda juures
11.00–11.20 Vana-Roosa külas kaupluse platsil
11.30–11.50 Matsi külas Matsi ristteel
12.00–12.20 Pähni bussijaama juures
12.30–12.50 Krabi koolimaja juures
13.00–13.20 Lüütsepa külamaja juures
13.30–13.50 Varstu alevikus Tehnika ja Jõe tänava ristmiku
juures

Tänukirjad ning lilled 9. klassilt õpetajatele
Reedel, 9. oktoobril tähistasime Mõniste koolis
õpetajate päeva. Traditsiooniliselt andis 9. klass
sel päeval 1.–8. klasside õpilastele ainetunde.
Õpetati nii eesti keelt, matemaatikat, inglise
keelt kui ka kehalist kasvatust. Koolipäev algas
kell 8.15. Õpetajad olid koolimajja oodatud kell
9.00, siis oli aega hommikuvõimlemisekski,
päeva rõõmsaks tervituseks.
Seljas pidulikum kleit, jalas kontsaking,
suunati mind koolimajja jõudnuna 9. klassi:
sinna oli sisse seatud nostalgiline fotonurk ning
laste/klassijuhataja kaetud laud. Kujutlege:
neiu oli hiliste õhtutundideni küpsetanud, et
õpetajatele kringleid pakkuda. Milline armas
viis oma tänu avaldada!
Tehti fotosid, meenutati eredamaid seiku nii
oma kooliajast kui ka tööaastatest; võeti vastu
tervitussõnu ja lilli lastelt. Koosistumisele
järgnes aktus. Ainetunnid lõppenud, kogunes

koolipere nautima muusikaõpetaja Külli
juhendamisel esitamisele tulnud palu. Publiku
lemmikuks kujunes rütmiseeritud laul, mille
refrään „Kool on lahe, kool on popp, seda
ütlema ma pean…“ jäi vähemalt üht kuulajat
kummitama veel nädalavahetusekski.
Lõpuklass tänas järgemööda töötajaid. Ei
puudunud loteriigi, milles iga loos oli kui
peavõit: korraldajate poolt omavalmistet
sügisene hoidis. Kodune ja maitsev. Lihtne,
kuid südamlik kingitus.
Edasine oli kui unelm: enneolematu ja
erakordne. Õpetajad liitusid publikuga,
saabusid lasteaialapsed: koos oli kogu
majarahvas. Laval, kus hetk tagasi istusid
päevakangelased,
seisis
professionaalne
mustkunstnik. Algas etendus: vaheldusid
illusioonid ja meelelahutuslikud mustkunstitrikid. Üksteise järel kerkisid kõrgele väikesed ja veidi suuremad käed, kes soovisid
assisteerida järgmist etteastet. Õnnelikemail
vedas. Valiti mindki. Selle triki aimasin ära,
järgmised jäid mõistatuseks.
Saime näha, kuis salvrätik muutus hetkega
tuviks või tühjast kotist hüppas välja küülik.
Kostis naeru ja imestust, aplaus ei tahtnud
lakata. Kogu etendus oli nutikalt üles ehitatud
ja köitis tähelepanu. Põnev oli nii lapsel kui ka
täiskasvanul. Tundsin, kuis saan hetkeks pileti
lapsepõlve – aega, mil illusioonis ei kahelnud
ja kõige võimatumgi näis tõelisusena.
Järgnes ühine koolilõuna, lastel algasid
Muusikapesas pillitunnid ning sõideti
saalihokitrenni. Oli igati põnev, tegus ja
meeldejääv päev!
Nii on Mehkamaal ajast aega olnud:
õppepäevad muudetakse põnevaks, tööd
tehakse südamega, hoitakse traditsioone,
märgatakse ja tunnustatakse kaasteelisi.
Südamlik tänu, mu armas Mõniste koolipere.
Tunnen, et olen hoitud. Uhke on olla üks teie
seast!
Kummardus teile, Anett, Signe, Joonas ja
Rayan ning klassijuhataja Ene. Aitäh igaühele,
kes tänavuse õpetajate päeva eriliseks muutis!
Kadi Mõttus

Üks osa Mõniste kooli õpetajatest fotonurgas
päeva jäädvustamas

Vastu võetakse järgmisi ohtlikke jäätmeid: saastunud pakendid, õlifiltrid, laborikemikaalid,
lahustid, pestitsiidid, luminestsentslambid, elavhõbe, värvid, liimid, vaigud, sortimata, ravimid.
Eterniidi kogumiseks on eraldi konteineriga auto.
Lisainfo: Reet Rannik, Rõuge valla keskkonnaspetsialist (785 9322, keskkond@rauge.ee).

Volleri neljavõistluse järelkaja
Heiskasime lipu ja laulsime hümni, nagu
suurtel spordivõistlustel kombeks. See oli
vahva mitmevõistlus kogu koolile: joonejooks,
istes topispalli vise, üks minut hüppenööriga
hüppamist, üks minut kõhulihaste harjutust.
Vastavalt tulemustele saadi punkte, kõik
õpilase tulemused kajastusid ka tema diplomil.
Diplomid tõi kaasa Popspordis töötav Allar
Kajandi. Tartus ujumistreenerina töötav Karl
Christofer valmistas kogu üritusest põneva
video, mida on võimalik näha Popspordi
Facebooki lehel. Selle spordipäeva kohtunikeks

Teisipäeval, 6. oktoobril toimus Mõniste
rahvamajas kogu Mõniste koolile vahva
mitmevõistlus, tegu oli Popsport! Volleri
neljavõistlusega.
Rõõm oli nautida suurepärast teistsugust
spordipäeva! Võistlus algas rivistusega õues.

olid kõik Mõniste kooli õpetajad, ürituse
jäädvustas fotodele Merike Ruven.
Peale autasustamist ootas kõiki maitsev
koolitoit. Õpilastel oli hea tunne hinges,
et andsid endast maksimumi ning päeva
meenutatakse siiani positiivse emotsiooniga.
Tuhat tänu kõigile õpilastele ja abilistele!
Sport on popp. Sport on sõprus. Sport on
tervis.
Virve Tamm
Mõniste kooli kehalise kasvatuse õpetaja

Kirikute teated
22. pühapäeval pärast nelipüha, 1. novembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge
Maarja kirikus
kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
23. pühapäeval pärast nelipüha, 8. novembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge
Maarja kirikus
Valvamispühapäeval, 15. novembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge
Maarja kirikus
kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Igavikupühapäeval, 22. novembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge
Maarja kirikus
Advendiaja 1. pühapäeval, 29. novembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge
Maarja kirikus
kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
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Võta osa meie valla rahvamajade huvitegevusest!

Eakate võimlemine esmaspäviti kell 15–16,
juhendab Merike Kapp
Laulu- ja tantsurühm Rüärääk neljapäeviti
kell 13–16, juhendavad Merike Kapp ja Jelena
Nurk
Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts neljapäeviti
kell 19.30–22.00, juhendab Ulvi Toomik
Mälumänguõhtud
kahel
korral
kuus
teisipäeviti, korraldavad Rannar Susi ja Sirje
Pärnapuu
Rohkem infot: sirjeparnapuu@gmail.com, 516
5728 (Sirje Pärnapuu)

Misso rahvamaja

Line-tants teisipäeviti kell 17.00–18.45
Naiste rahvatantsurühm Häitsmed reedeti
kell 19.00–21.00, mõnikord ka laupäeval ja
pühapäeval
Meelespea rühm (laul ja tants) neljapäeviti kell
14.00–16.30 (kohtumise aeg võib muutuda)
Korvpall teisipäeviti kell 19.00–21.00
Võrkpall neljapäeviti kell 18.00–20.00
Jooga kolmapäeviti 18.00-19.30
Jõusaal avatud teisipäeviti ja neljapäeviti kell

17.00–20.00
Mälumäng üks kord kuus pühapäeviti
Rohkem infot: missorahvamaja@rauge.ee,
5343 0389 (Edda-Karin Luht)

Mõniste rahvamaja

Eakate tantsurühm Mehkarid esmaspäeviti
kell 16.00, juhendab Liilia Veber
Segarahvatantsurühm esmaspäeviti kell 20.00,
juhendab Kalle Nurk
Eakate lauluansambel Mehkarid teisipäeviti
kell 16.00, juhendab Alo Pihu
Klaasitööring (5€ kord) kolmapäeviti kell
18.00, juhendab Aivar Jalandi
Ukulele-klubi reedeti kell 16.30, juhendab Ott
Kaasik
Lauluansambel Harmõn – toimumisaeg
kokkuleppel, juhendab Külli Mannans
Rohkem infot: monisterahvamaja@rauge.ee,
5332 7560, 511 7348 (Kadri Laube)

Ruusmäe rahvamaja

Laste näitering esmaspäeviti kell 18–19,
juhendab Sirje Pärnapuu
Ansambel Rogosi kolmapäeviti kell 19–22,
juhendab Aare Russe

Võimlemine neljapäeviti kell 15–16 (võib
muutuda), juhendaja Ilona Tsimmer
Tantsurühm Rõõmu-Liine neljapäeviti kell
16–18, juhendaja Anne Heier
Ruusmäe lauluansambel reedeti kell 18–21
(võib muutuda), juhendab Edith Oppar
Rohkem infot: sirjeparnapuu@gmail.com, 516
5728 (Sirje Pärnapuu)

Rõuge rahvamaja

Naiste tantsurühm Kadri teisipäeviti kell 18.30
Rõuge Põhikoolis, juhendaja Merike Helekivi
(merikehelekivi@hotmail.com)
Memmede
tantsurühm
Murueided
esmaspäeviti kell 14.30 Nursi Külakeskuses
või Viitina mõisa saalis, juhendaja Riina Kööts
(riina@varstu.edu.ee)
Segarahvatantsurühm Käsikäes kolmapäeviti
kell 19.00 ja pühapäeviti kell 18.30 Sänna
Kultuurimõisas, juhendaja Kaisa Hallop
(kaisahallop@gmail.com)
Rõuge Segakoor esmaspäeviti kell 18.30 Rõuge
Põhikoolis, juhendaja Ive Ruusamäe (ive.
ruusamae@gmail.com)
Viitina meesansambel kolmapäeviti kell 18.00
Viitina mõisa saalis, juhendaja Ive Ruusamäe

(ive.ruusamae@gmail.com)
Rohkem infot: anneli@rauge.ee, 514 1384
(Anneli Pilliroog)
Tantsurühmad ja segakoor võtavad lahkesti
vastu uusi liikmeid!

Varstu kultuurikeskus

Eakate tantsurühm Hõbehall esmaspäeviti kell
12–14, juhendaja Liilia Veber
Täiskasvanute
näitering
(ringiruumis)
esmaspäeviti kell 12–13 ja kolmapäeviti kell
17–18, juhendaja Aili Vissel
Keraamikaring lastele esmaspäeviti kell 13–15,
juhendaja Urve Konksi
Täiskasvanute käsitööring esmaspäeviti kell
14–16, juhendaja Aili Vissel
Keraamikaring täiskasvanutele esmaspäeviti
kell 18–20, juhendaja Urve Konksi
Jooga kell teisipäeviti kell 17.30–19, juhendaja
Marianne Suurmaa
Esteetika- ja tantsukool kolmapäeviti kell
15.30–16.30
Kino neljapäeviti kell 19.00 (kinokava
veebis aadressil www.kinokoda.kinobuss.ee/
cinema?id=195.

Kolm meie valla noormeest saalijalgpalli U19 koondises!
19.–22. oktoobril toimus esimene Eesti
koondise
treening
saalijalgpalli
U19
vanuseklassi noormeestele, millel osales ka viis
noormeest Võrumaalt ning nende seas lausa
kolm meie valla noormeest.
Nimelt otsustati 2021. aasta U19 noormeeste
saalijalgpalli Euroopa Meistrivõistluste valiksarja välja panna ka Eesti koondis. U19 EM
toimub 2021. aastal alles teist korda, esimene
toimus 2019. aastal.
„Koondist on ees ootamas väga huvitavad
järgmised kuud. Nüüd algab treeningtegevus,
et esineda võimalikult hästi talvises valiksarjas,”
sõnas Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor
Janno Kivisild jalgpall.ee lehel avaldatud
uudises. „Mul on ääretult hea meel, et
noortekoondiste saalijalgpallis on esimene
samm astutud. See annab võimaluse tutvuda
saalijalgpalliga noortekoondiste tasemel ning
populariseerib saalijalgpalli noorte hulgas,”
lisas Kivisild.
„Ma arvan, et see on alustala tulevikuks,” sõnas
koondise peatreener Dmitri Skiperski samas
uudises jalgpall.ee lehel. „Püramiidi alumine
osa peab olema lai. Ma leian, et tegu on
suurepärase väljundiga mängijate jaoks, kellel
on mingil põhjusel läbilöök suures jalgpallis
tegemata jäänud. Ootan põnevusega esimest
laagrit ja usun, et koondise esindamine on
mängijate jaoks suur motivatsioon ja au.”
Koondise esimesse laagrisse oli kutsutud kokku
21 noormeest, kellest kolm on väravavahid ja
18 väljakumängijad.
Võistkonna suurus mängus on 14 mängijat,

kaks neist on väravavahid. Laagri kutse said
üheksa Viimsi SMS Raha U19, viis JK Sillamäe
Kalev, neli Rantipol Võru Heliose noormeest
ning üks Rõuge Saunamaa, Rummu Dünamo
II ja Narva United II tiimidest. Meie vallast
osutusid valituks Richard Lepp Mõnistest
(Rantipol Võru Helios), Emil Elrond Karu
Rõugest (Rõuge Saunamaa) ja Mairo Reinsaar
Missomaalt (Rantipol Võru Helios). Koondise
peatreener käis meie mängijaid üle vaatamas
13. oktoobril Võru Spordihoones toimunud
Võru Heliose treeningul, kus osales ka Emil
Elrond Karu.
Võru noormehed jäid silma 15. Jaanuaril,
kui saalijalgpalli karikasarjas U19 koondise
abitreeneri Andrei Arhipovi juhendatud Viimsi
SMS Raha võõrustas poolfinaalis Rantipol
Võru Helios meeskonda. Tolle mängu vaheajal
oli mul mitu vestlust Viimsi esindajatega ja
seal avaldati tunnustust meie noormeestele.
Kui mainisin, et noormehed on sünniaastatega
2002–2004, siis oli üllatus üsnagi suur. Toonase
mängu võitis ootuspäraselt Viimsi tulemusega
7:1, Võru auvärava autoriks oli Mairo Reinsaar,
kes karistuslöögi vastaste võrku põrutas, nii et
väravavaht ei suutnud sellele isegi reageerida.
Koondis saab tuleristsed 12.–17. jaanuarini
toimuval eelringi turniiril. Kui õnnestub
alagrupist edasi pääseda, siis valikturniir
toimub 23.–28. märtsini.
Sven Reinsaar
Võru FC Helios

Rõuge muinastalu sai Muinsuskaitseameti tunnustuse

Oktoobri keskel jagas Muinsuskaitseamet aastapreemiaid. Juba enam kui kümme aastat
Ööbikuorus tegutsenud Rõuge muinastalu meeskond nomineeriti kategoorias “Pärandi
tutvustaja 2020”.

Fotol vasakult: Richard Lepp, Mairo Reinsaar, Andre Väin, Emil Elrond Karu, Aimar Vendelin.

Rõuge Saunamaa alustab uut
hooaega saalijalgpalli Eesti
meistrivõistlustel

Laupäeval, 7. novembril alustab Rõuge Saunamaa võistkond järjekordset hooaega Eesti
meistrvõistlustel, nüüd juba esmakordselt
esiliigas. Mäng toimub võõrsil – Jõgeva
Spordikeskuses Virtus – algusega kell 20.30.
Võõrustab FC Jõgeva Wolves.
Esimene kodumäng toimub pühapäeval,
15. novembril algusega kell 13.00 Rõuge
spordihoones või Võru spordikeskuses – täpne
koht on veel selgumisel, jälgige jooksvat infot!
Esimeses kodumängus on Saunamaa vastaseks

Vaata tuhande aasta tagust Rõuget
videotuurina!

Selle aasta jooksul on samal meeskonnal valminud ka videotuur „Rõuge aastal 1000“, mis viib
huvilised viikingiaegsesse Rõugesse ja näitab sealset elu. Videotuuri võib nautida kodus kamina
ees või ka Rõuge muinastalus, kus tuur juhatab külastaja läbi muinastalu. Uus valminud infotahvel
aitab kohapeale jõudnutel videotuuri üles leida ja annab värske pildi muinastalust toimuvast.
Videotuuri leiab aadressilt https://youtu.be/SLNTXE_KlDQ.

Foto: Saunamaa fotokogu

JK Sillamäe Kalev.
Lootust näha Rõuge Saunamaa võistkonda kodus
mängimas on esmakordselt karikamängus,
mille toimumiskoha otsustab loos, mis on veel
toimumata.
Hoolimata mängude toimumiskohtadest olete
väga oodatud omadele kaasa elama! Kõige
värskem info meie tegemiste kohta on alati leitav
meie Facebooki lehel nimega Rõuge Saunamaa.
Jaak Pächter
Rõuge Saunamaa esindaja
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SEE ON LIHTNE NAGU 1-2-3!
1. LIIGU

Kõnni või jookse iga päev 5 km.

2. TÕESTA

Kasuta liikumise tõestamiseks spordikella või
telefonirakendust.

3. ESITA

Esita pildiline tõestus Facebooki gruppi
““Jooks on lahe” VÄLJAKUTSE #igapäev5km”.

VALI ENDALE SOBIV VÄLJAKUTSE:
TASUTA

Saad teistega jagada oma igapäevast liikumist ja sellega
motiveerida ennast ja teisi. Kuu lõpus saad endale ka isikliku diplomi.

TASULINE

Eduka läbimise korral osaled suures auhinnaloosis.
Kuu lõpus saad endale ka isikliku diplomi.

MEESKOND

Parim meeskond võidab karika.
Eduka läbimise korral osaleb meeskond auhinnaloosis.

TÄPSE JUHENDI JA INFO LEIAD FACEBOOKI GRUPIST
““JOOKS ON LAHE” VÄLJAKUTSE #IGAPÄEV5KM”.
@JOOKSONLAHE

WWW.JOOKSONLAHE.EE

JOOKS ON LAHE

EKK
Võru linna
keskväljakul

7. novembril
kell 9- 15

XI SUURLAAT
Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

www.umamekk.ee

Trehvämi Rõugõn!
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Eesti
tuleviku heaks
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Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond
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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 19. novembril, materjale sellesse
oodatakse hiljemalt 5. novembriks.

