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Esita oma ettepanek Rõuge valla
kaasavasse eelarvesse!
Kaasav eelarve on paljudes Eesti
omavalitsustes ja ka maailma riikides kasutatav
menetlus eelarve koostamisel, kus kohaliku
kogukonna liikmetel on võimalus eelarve
koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.
Vastavalt Rõuge valla kaasava eelarve
menetlemise korrale saavad rahastuse kaks
enim hääli saanud ideed tingimusel, et kaasava
eelarve objektid asuvad valla erinevates
piirkondades (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge,
Varstu).
Idee peab olema teostatav 2021. aasta
jooksul ja ühe idee maksimaalne rahastus on
15 000 eurot.
Ettepanekute esitamine
Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele
allkirjastatult paberil või e-posti aadressil
vald@rauge.ee hiljemalt 27. detsembril 2020.
Ettepanekuid võib esitada igaüks.
Kaasava eelarve objekt peab olema meie
vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve ja
olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi
tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate

aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei
sobi investeeringud, mille realiseerimine tooks
kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks
kellelgi enda kohustusi vähendada.
Ettepanek peab sisaldama järgmist:
• esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti
aadress;
• ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis
iseloomustab ettepaneku sisu);
• idee kirjeldus, planeeritav asukoht,
eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus,
millisele Rõuge valla vajadusele ettepanek
vastab, millise probleemi lahendab või
millise uue võimaluse avab; mis on
ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku
teostamine Rõuge valla eelarvest vajalik ja
oluline);
• sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi
lahendamisest
või
uue
võimaluse
avanemisest otsest kasu; nimetada
hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm
olulised tunnused);
• ettepaneku hinnanguline maksumus

Rõuge vallavalitsuse
töökorraldusest koroonaviiruse
leviku piiramise tingimustes
Seoses taas levima hakanud koroonaviirusega palub Rõuge vallavalitsus
kõigil kodanikel enne vallamajja või teenuskeskusesse pöördumist võtta vajaliku
ametnikuga kontakti telefoni või e-posti teel. Selliselt saate nõu küsida ka ilma
otsese füüsilise kontaktita või leppida kokku kohtumise vajaduse. Sellega kaitseme
meie kõigi tervist, hajutame samaaegselt majas ja kabinettides viibivate inimeste
hulka ning ühtlasi kindlustame, et vajalik ametnik on soovitud ajal kättesaadav.
Vallamajja või teenuskeskusesse sisenedes tuleb kanda maski ja desinfitseerida
käed, kõik selleks vajalik on olemas sissepääsude juures.
Tuletame ka meelde, et dokumente saab jätta kõigi teenuskeskuste ja vallamaja
juures olevatesse kirjakastidesse, nende üleandmiseks pole otsene kontakt vajalik.
Rõuge vallamaja ja teenuskeskused on avatud järgmistel aegadel:
E−N kell 8−17, lõuna kell 12−12.30
R kell 8−14.
Rõuge valla esmased ja olulisemad kontaktid on järgmised:
Vallavanem Rein Loik – 501 9394, rein@rauge.ee

(kalkulatsioon
peab
põhinema
hinnapakkumistel, turuvõrdlusel vmt) ja
eeldatav iga-aastane kulu tulevikus;
• muu oluline info ja ideed iseloomustavad
materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldus
sellest, mida oleks idee hindajail lisaks
oluline teada).

2021 keskkonnas VOLIS. Soovi korral
saab isikut tõendava dokumendi esitamisel
hääletada E–N kell 13.00–16.00 ka Rõuge
vallavalitsuses, Haanja, Misso ja Varstu
teenuskeskuses ning Mõniste raamatukogus.
Rahvahääletuse tulemused avaldatakse
valla infokanalites jaanuari VI nädalal.

Ettepanekute sõelumine (jaanuari 3. nädal)
Ettepanekuid
sõelub
9-liikmeline
komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
• idee teostatavus ühe kalendriaasta jooksul;
• kulutuste
põhjendatus
ja
eelarve
läbipaistvus;
• mõju valla eelarvele tulevikus.
Kõik sõelale jäänud ideed pannakse
rahvahääletusele.

Idee elluviimine
Rahvahääletuse tulemusel selguvad kaks
enam hääli saanud ideed, mille objektid
peavad asuma valla erinevates piirkondades.
Nende
ideede
elluviimise
korraldab
vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega
ühe kalendriaasta jooksul.
Kui hanke tulemusel selgub, et
ettepaneku elluviimise maksumus ületab
eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab
vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse
leida puudujääva osa jaoks kaasrahastus. Kui
ettepanek ei saa kaasrahastust, viiakse ellu
paremusjärjestuses järgmine objekt.

Rahvahääletus (jaanuari 4. nädal)
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt
16-aastane Rõuge valla sissekirjutusega elanik.
Üks inimene saab hääletada kolme erineva
idee poolt.
Hääletamine toimub 18.−24. jaanuaril

ADVENDIAJA RÕUGE VALLAS
JUHATAB SISSE
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11.00

Haanja rahvamaja

11.30

Plaani kirik

Osakondade juhatajad:
• Arendusosakonna juhataja Aira Udras – 5388 4943, arendusjuhataja@rauge.ee
• Finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik – 785 9352, fin@rauge.ee
• Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva – 514 8615,
haridusjuhataja@rauge.ee
• Majandusosakonna juhataja Jane Liiv – 5328 4004, majandus@rauge.ee
• Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu – 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee
• Vallasekretär Eve Mändmaa – 785 9233, vallasekretar@rauge.ee

12.00 Nopri talumeierei

Sotsiaaltöö spetsialistid:
• Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis – 523 7065,
haanjasotsiaal@rauge.ee
• Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Marika Heinvee – 5340 3744,
missosotsiaal@rauge.ee
• Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Kairit Kasuk – 5307 3260,
monistesotsiaal@rauge.ee
• Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe – 5334 1640,
varstusotsiaal@rauge.ee
• Sotsiaaltöö spetsialist Maire Grosmann – 5330 0153, raugesotsiaal@rauge.ee
• Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu – 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee

15.00 Metsavenna talu

Vajadusel võtke ühendust meie teiste spetsialistidega: rauge.ee/kontaktid.

12.30 Misso teenuskeskus
13.00 Rogosi mõis
13.30 Luutsniku
14.00 Viitina mõis
14.30 Krabi kõrts

15.30 Mõniste teenuskeskus
16.00 Varstu kultuurikeskus
16.30 Sänna mõis
17.00 Nursi külakeskus
17.30 Rõuge Ööbikuorg

Täpsemalt saate valla eri paikades toimuvate
sündmuste kohta teada rõuge valla kodulehelt
ja rahvamajade infokanalitest
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Rõuge volikogu 27.10.2020 istungi kokkuvõte
Volikogu:
1. Muutis Haanja valla, Misso valla,
Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla
ühinemislepingut Misso piirkonna objektide
osas.
Volikogu otsustas ühinemislepingu lisast
3 „Prioriteetsete investeeringute kava“ jätta
välja Misso koolivõrgu optimeerimise ja lisada
Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise.
Misso alevikus asuv teenuskeskuse hoone
kohandatakse ümber ja hoone I ning II korrus
rekonstrueeritakse. I korrusele on planeeritud
ruumid perearstikeskusele, eraldi sissepääsuga
saun, Misso teenuskeskuse tööruumid ja
päevakeskus. Teisele korrusele on kavandatud
Misso Sotsiaalkeskuse ruumid (planeeritud 12
kohta).
2. Andis nõusoleku sihtasutusega Tartu
2024 koostöölepingu sõlmimiseks, mille
eesmärgiks on Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 tegevuste rahastamine, kohalike
omavalitsuste toetuse jagunemine ja kohalike
omavalitsuste koostöö.
28. augustil 2019 nimetas rahvusvaheline
Euroopa kultuuripealinnade ekspertkomisjon
2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks
Tartu. Tartu linna tiitlivõit laieneb 19 LõunaEesti kohalikule omavalitsusele, mis liitusid
projektiga hea tahte ja koostöö lepingu alusel.
Eesmärgi
saavutamiseks
võtab
iga omavalitsus eesmärgiks panustada
kultuuripealinna tegevustesse järgmiselt:
• 2021. aastal 1 euro elaniku kohta;
• 2022. aastal 1 euro elaniku kohta;
• 2023. aastal 2 eurot elaniku kohta;
• 2024. aastal 4,2 eurot elaniku kohta;
• 2025. aastal 1 euro elaniku kohta.
Rahvastikuregistri andmetel on Rõuge
valla elanike arv hetkeseisuga 5291 inimest,
mille järgi võib prognoosida, et Rõuge
valla toetus aastatel 2021–2025 oleks kokku
ligikaudu 48 677 eurot. See summa võib veel
tõusta või langeda. Kogu perioodi rahalise
panuse arvestamise lõplikuks aluseks võetakse
Rõuge valla elanike arv seisuga 1. jaanuar 2021.
3. Andis nõusoleku kaasfinantseerida
puidutöötlemise
ja
mööblitootmise
kompetentsikeskust TSENTER 2021. aastal
summas 5294,58 eurot.
Kompetentsikeskust
rahastatakse

projekti “Kompetentsikeskus TSENTER
innovatsioonivõimekuse
tõstmine”
elluviimiseks.
4. Arvas kohalike teede ja avalikuks
kasutamiseks määratud erateede nimekirjast
välja Kahrila-Mustahamba külas asuva Leisi
tee nr 6970122 pikkusega 350 m.
5. Suunas Rõuge valla 2019–2035+
arengukava tegevuste ja investeeringute
kava 2020–2024 eelnõu ja eelarvestrateegia
2020−2024 eelnõu 29. oktoobrist kuni 12.
novembrini avalikustamisele. Avalikustamise
ajal saavad muutmiseks ettepanekuid
esitada volikogu, ettevõtjate, kogukondade
ja vabaühenduste esindajad ning kohalikud
elanikud. Avalik arutelu toimus 17. novembril.
6. Võttis vastu Rõuge valla kaasava eelarve
menetlemise korra.
Kaasava eelarve kasutamine annab
vallaelanikele võimaluse eelarve koostamisel
teatud summa osas kaasa rääkida ja otsese
võimaluse
mõjutada
vallas
tehtavaid
investeeringuid. Kaasava eelarve suuruseks
planeeritakse igal eelarveaastal 30 000 eurot.
7. Otsustas võõrandada avaliku kirjaliku
enampakkumise korras:
• Varstu alevikus Vilja tn 2 kinnistu
alghinnaga 3500 eurot, tagatisraha 70
eurot, osavõtutasu 50 eurot;
• Krabi külas Pargiveere kinnistu alghinnaga
3500 eurot, tagatisraha 70 eurot,
osavõtutasu 35 eurot;
• Misso alevikus Riia mnt 24 kinnistu
alghinnaga 35 000 eurot, tagatisraha 700
eurot, osavõtutasu 100 eurot;
• Rõuge alevikus Pargi põik 1 kinnistu
alghinnaga 42 000 eurot, tagatisraha 840
eurot, osavõtutasu100 eurot;
• Nursi külas Nursi rahvamaja kinnistu
alghinnaga 7000 eurot, tagatisraha 140
eurot, osavõtutasu 70 eurot.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.
detsember 2020.
Avaliku enampakkumise kohta avaldab
vallavalitsus teate kohalikus ajalehes, valla
veebilehel ja infokanalites.
8. Jättis Rõuge valla heakorraeeskirja
vastu võtmata ja saatis eeskirja täiendamiseks
keskkonnakomisjoni tagasi.

RÕUGE VALLAVALITSUS
kuulutas välja konkursi:

TULE
RÕUGE KOOLI
DIREKT0RIKS!
NÕUDED KANDIDAADILE:

Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
Juhtimiskompetentsus ja -kogemus
Teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva
organisatsiooni põhimõtetest

OOTUSED KANDIDAADILE:
Valmisolek lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi
pädevusmudelist
Otsustusvõimelisus, vastutustunne, korrektsus, täpsus
Väga hea meeskonnatöö oskus ja avatud suhtlemine
Analüüsi- ja planeerimisoskus
Eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel
Ühe võõrkeele oskust vähemalt suhtlustasandil
B-kategooria juhiloa olemasolu
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, haridust tõendavate
dokumentide koopiad ning essee teemal "Minu 7 aasta visioon
Rõuge Põhikoolis" hiljemalt 06.12.2020 Rõuge Vallavalitsusele
aadressile vald@rauge.ee.
Rohkem infot telefonil 514 8615
(Marju Kõva, haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja)

Rõuge vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise
teel Rõuge vallale kuuluvad kinnistud:
Varstu alevikus Vilja tn 2 hoonestatud
kinnistu, registriosa nr 2873841, katastritunnus
86501:003:0105, sihtotstarve: elamumaa,
pindala 9899 m2, enampakkumise alghind
3500 eurot, tagatisraha 70 eurot, osavõtutasu
50 eurot.

Krabi külas Pargiveere hoonestatud
kinnistu, registriosa nr 9086650, katastritunnus
86501:001:0387, sihtotstarve: elamumaa,
pindala 4860 m2, enampakkumise alghind
3500 eurot, tagatisraha 70 eurot, osavõtutasu
35 eurot.

Rõuge alevikus Pargi põik 1 hoonestatud
kinnistu, registriosa nr 505041, katastritunnus
69701:004:0810, sihtotstarve: elamumaa 100%,
pindala 3754 m2, enampakkumise alghind 42
000 eurot, tagatisraha 840 eurot, osavõtutasu
100 eurot.

Tule kohvikupidajaksmajajuhiks Haanja puhke- ja
spordikeskusesse!

Nursi
külas
Nursi
rahvamaja
hoonestatud kinnistu, registriosa nr 3105641,
katastritunnus 69701:002:0096, sihtotstarve:
ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2182
m2, enampakkumise alghind 7000 eurot,
tagatisraha 140 eurot, osavõtutasu 70 eurot.

Misso alevikus Riia mnt 24 hoonestatud
kinnistu,
registriosa
nr
2967341,
katastritunnus 46801:003:0343, sihtotstarve:
ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2287
m2, enampakkumise alghind 35 000 eurot,
tagatisraha 700 eurot, osavõtutasu 100 eurot

Paberkandjal pakkumised esitada kinnises
ümbrikus, millele on märgitud müügiobjekti
nimi, hiljemalt 10. detsembril 2020 kella
10.00-ks Rõuge vallavalitsusele aadressil
Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201 Võrumaa.
Enampakkumise läbiviimise tingimused
ja pildid on Rõuge valla veebilehel rauge.ee/
vallavara_myyk.
Elektrooniline
pakkumine
esitada
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
enampakkumised@rauge.ee
(e-kirja
teemareale pealkirjaks müügiobjekti nimi).
Müüdava varaga on võimalik tutvuda
kohapeal. Täpsem info telefonil 5328 4004
(majandusosakonna juhataja Jane Liiv).

Haanja puhke- ja spordikeskus
otsib
kohvikupidajat-majajuhti,
kelle
tööülesanneteks on klientide sõbralik ja kiire
teenindamine, toitude ettevalmistamine ja
hankimine, grupitellimuste vastuvõtmine ja
täitmine, samuti puhtuse ja korra tagamine
spordikeskuse hoones.
Töö toimub ka nädalavahetustel ning
töötajaga sõlmitakse tähtajaline leping.
Kui sa tunned, et just sina oled see
tegus inimene, kes soovib Haanja puhke- ja
spordikeskuse meeskonnaga liituda, saada
oma CV ja motivatsioonikiri aadressile
haanjamaasport@rauge.ee hiljemalt 20.
novembril 2020.
Lisainfo: +372 527 1965 ja
haanjamaasport@rauge.ee (Anti Saarepuu,
SA Haanjamaa Sport juhatuse liige)
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Kirjalik enampakkumine Rõuge
bussijaama ruumi kasutusse
andmiseks
Rõuge Vallavalitsus kuulutas välja kirjaliku
enampakkumise Rõuge bussijaama esimesel
korrusel asuva ruumi kasutusse andmiseks.
Vallavalitsuse korralduse, üürile andmise
tingimused ja ruumiplaani leiab valla kodulehelt
aadressilt rauge.ee/vallavara-rent.
Pakkumuses esitada ruumi kasutamise
visioon
(tegevuskava),
üürihinna
ühe
ruutmeetri maksumus kuus ja üüriperioodi
pikkus (mitte pikem kui 5 aastat ja mitte lühem
kui 2 aastat).
Elektrooniline pakkumine esitada hiljemalt
kolmapäeval, 25. novembril 2020 kella 10.00-

ks digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
enampakkumised@rauge.ee (e-kirja teemareale
pealkiri „Rõuge bussijaama ruum”).
Paberkandjal pakkumine esitada hiljemalt
kolmapäeval, 25. novembril 2020 kella 10.00ks kinnises ümbrikus märgusõnaga „Rõuge
bussijaama ruum” Rõuge Vallavalitsusele
aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201
Võrumaa.
Bussijaama ruumiga saab kohapeal
tutvuda (kontaktisik Olev Mõttus, raugehaldus@
rauge.ee, 505 3143).
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Eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel toimub novembrikuus taas eterniidi ja
ohtlike jäätmete kogumine.
Haanja, Misso ja Rõuge piirkondade kogumisringid on juba toimunud, jäänud on veel
Mõniste ja Varstu:

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).

Alates 1. novembrist kehtib Rõuge valla kohalikel
teedel massipiirang

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.

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.

Raamatupidajad Mõniste ja Varstu teenuskeskustes
Valla raamatupidajad on sularahatehinguteks ja arvete maksmiseks reedel, 11. detsembril
kell 8–14 Mõniste ja Varstu teenuskeskustes.
Rohkem infot finantsosakonna telefonil 785 9352.

Pesu pesemise võimalus
Misso piirkonna inimestele
Misso teenuskeskuses saab pesta pesu – ühe masinatäie hind on 1 euro.
Pesu pesemine tuleb eelnevalt kokku leppida telefonil 5340 3744 (Marika Heinvee) või 5307
2744 (Ulla-Marleen Sommer). Kui elate väljaspool alevikku ega saa ise pesuga kohale tulla, siis
saab samuti telefoni teel kokku leppida, et sotsiaaltöötajad pesul järel käiks ning toovad selle
hiljem puhtana tagasi.

Misso sotsiaalkeskus pakub eakatele
turvalist elamiskohta
Vastu talve on viimane aeg mõelda
sellele, kuidas meie eakad vanemad või muud
lähisugulased oma armsaks saanud kodudes
hakkama saavad. Kas jaksavad puukorvi üle
ukseläve upitada, laupäeval sauna soojaks kütta
ja paksu lumega üle hoovi keldrisse sumbata,
nagu nad seda aastakümneid teinud on? Kas
leidub mõni lahke naaber, kes aegajalt läbi astub
ja abistab? Meie ümber on palju häid inimesi,
kuid sageli ei saa ainult neile loota.
Misso Sotsiaalkeskus pakub eakatele
võimalust elada keskuses koduteenusena.
Seda saab teha aastaringselt või hooajati,
näiteks ainult talveperioodil või siis, kui
lähedased abistajad pikemaks ajaks eemale
peavad minema. Koduteenus sisaldab elamist
kahekohalises toas, mis on soe ja koristatud.
Keskuses on pesemisvõimalus, ka riiete
pesemise eest on hoolitsetud.

Alates 1. novembrist kehtib Rõuge valla avalikult kasutatavatel teeled ajutine liikluspiirang
sõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni.
Teedele paigaldatakse vastavad liiklusmärgid. Kui tekib vajadus siseneda liikluskeelu alasse
lubatust suurema registrimassiga sõidukiga, tuleb esitada taotlus vallavalitsusele.
Ilm vastava taotluseta võivad liikluskeelu alal sõita operatiivsõidukid ning AS Eesti
Keskkonnateenused jäätmeveokid.
Infot piirangutega teelõikude kohta näeb liiklusinfo portaalis Tark Tee.

Vaid 2,20 euro eest pakume kolmel korral
päevas sooja sööki, koduteenuse kogutasu on
ligikaudu 386 eurot kuus – täpne summa sõltub
iga kuu söögipäevade arvust. Klientidelt eeldame
oma igapäevatoimingutega ise hakkama
saamist. Päevasel ajal saavad meie elanikud
vabalt õues värsket õhku hingamas ja jalutamas
käia. Misso rahvamaja ja raamatukogu koos
kõigi oma võimalustega on ka meelelahutusest
ja suhtlemisest osa saamiseks parajas kauguses.
Mis peamine: koduteenusel elavate eakate
lähedased saavad südamerahu ja kindlustunde,
et nende armsad pole üksi, vaid kellegagi koos
ja kellegi silma all.
Kui soovite rohkem infot koduteenuse
võimaluste kohta, võtke ühendust Misso
piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti Marika
Heinveega (5340 3744, missosotsiaal@rauge.
ee).

Hea Mõniste Kooli vilistlane, endine või
praegune õpetaja, töötaja!
Seoses Mõniste kandi juubeliaastaga
kutsume sind üles kirja panema mälestusi
Mõniste kooliajast. Mälestused kogume,
talletame ja jagame. Meie pikaaegse endise
ajalooõpetaja Aili Paeglise eestvõttel on
koostamisel kogumik Mõniste hariduselu
ajaloost. Kogumikus on oluline osa mälestustel.
Alates 1991. aastast on aga mälestusi kirja
pandud napivõitu. Seepärast palumegi abi.
Mälestused võib kirja panna vabas vormis,
trükkida arvutis või kirjutada käsitsi. Muidugi
oleks tore, kui mälestusi pandaks kirja kogu
kooliajast, kuid abiks on iga mälestuskild –
olgu selleks mõni vahva seik, eriliselt meelde
jäänud koolipäev või koolikaaslastega,
õpetajatega seotu.
Juurde palume kirjutada oma nime.
Palume ka märkida, kui olete nime muutnud.
Samuti oleks huvitav vilistlaste puhul teada,

kuidas olete praegu kodukohaga seotud,
milline amet on eluks õpitud ja millega tegelete
praegu. Ka selle info võiks lisada.
Mälestused palume toimetada koolimajja
või Aili Paeglisele e-posti aadressile: aili.
paeglis@gmail.com hiljemalt käesoleva aasta
lõpuks.
Palun anna oma panus, et saaksime kokku
kogumiku, mida on põnev lugeda!
Maarika Niidumaa
Aili Paeglis
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On algamas jõulupidude hooaeg!
Oleme paika pannud esialgse jõulupidude
kava meie mudilaste ja lasteaialaste jaoks.
Palume arvestada, et kavas võib ette tulla
muudatusi – sellest teavitame iga juhtumi
puhul eraldi.
Haanja ja Ruusmäe lasteaialaste ning
mudilaste
jõulupidu
neljapäeval,
17.
detsembril kell 11.00 Haanja Rahvamajas.
Mõniste lasteaialaste jõulupidu reedel, 18.
detsembril (kellaaeg täpsustub) lasteaias.
Varstu lasteaialaste jõulupidu reedel, 18.
detsembril kell 13.00 lasteaias.
Misso kooli õpilaste, lasteaialaste ja
mudilaste jõulupidu teisipäeval, 22. detsembril
kell 15.30 Misso koolis.
Rõuge, Varstu ning Mõniste koduste
mudilaste jõulupidu toimub neljapäeval, 17.
detsembril kell 12.00 Varstu Jõulumaal.

Rõuge lasteaia rühmade jõulupeod:
Tõrukesed: esmaspäeval, 14. detsembril
väljasõiduna
Maanteemuuseumisse.
Programm algab kell 11.00.
Pääsupojad: esmaspäeval, 14. detsembril
väljasõiduna
Maanteemuuseumisse.
Programm kell algab 14.00.
Lepatriinud: neljapäeval, 17. detsembril
kell 16.00 Rõuge lasteaia saalis.
Puhhikesed: kolmapäeval, 16. detsembril
kell 15.00 Viitinas.
Marjakesed: esmaspäeval, 21. detsembril
kell 14.00 väljasõiduna, koht täpsustub.
Kirsikesed: pidu toimub väljasõiduna,
koht ning aeg täpsustuvad.

17. novembril kell 12.00
Varstu kultuurikeskuse Jõulumaal
Rõuge, Varstu ja Mõniste
piirkonna

mudilaste jõulupidu
Kingi oma vanale autole uus elu!

Rõuge Saunamaa edusammud
saalijalgpallis
Rõuge Spordiklubi saalijalgpalli võistkond on alustanud Eesti meistrivõistluste esiliiga
mängudega. Avamängus kohtuti võõrsil FC Jõgeva Wolvesiga. Mängu tulemusena saavutati 6:4
võit.
Saunamaa poolt olid väravate autoriteks Kristo Perli (4 väravat, lisaks 2 resultatiivset söötu).
Kristjan Kimmel (1 värav), Siim Tillemann (1 värav). Vahepeal on peetud maha ka esimesed
kodumängud Rõuges – 10. novembril karika 1/16 finaal FC Tiigrid Fänniklubiga ning 14.
novembril FC Sillamäe Kaleviga. 29. novembril võõrustatakse FC Narva Unitedit, edasised
kodumängud peetakse juba Võru Spordikeskuses.

Käes on tänavune romukampaania,
mis tähendab, et 18. novembrist kuni 2.
detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit,
Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud
üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab BLRT Refonda lühinumbrilt
1817, Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt
5787 7233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt
13660, vaadata tasub ka veebilehele aadressiga
http://kuhuviia.ee.
Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur
arv mootorsõidukeid, mis on üle kümne
aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid
tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust.
2018. aastal oli kogutud romusõidukite
ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%.
Romusõidukitest on võimalik ringlusse
võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle.
Romusõidukite plastosad ja vedelikud
suunatakse energiakasutusse.
Sõidukiomanike
teadmatuse
tõttu
jäetakse sõiduk sageli lagunema või müüakse
ebaseaduslikule lammutajatele. Ebaseaduslik
lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule
lammutustõendit ega registreeri end sõiduki
uue omanikuna liiklusregistis.
Romusõidukid põhjustavad negatiivset
keskkonnamõju, võtavad ruumi ning
hõivavad linnas parkimiskohti. Illegaalses
jäätmekäitluskohas
toimub
jäätmete
käitlemine keskkonnanõudeid eirates. See
kujutab endast suurt keskkonnahäiringut,
seades ohtu põhjavee ja ohutuse (tulekahjud
jms). Maha kallatud või põletatud mootoriõli
ning nõuetele mitte vastav õhukonditsioneeris
oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii

keskkonnaohtu kui ka ohtu inimese tervisele.
Kasutuselt kõrvaldatud sõidukist eemaldatakse
käitlemise ajal umbes 6−12 liitrit erinevaid
keskkonnaohtlikke vedelikke.
Kasutuselt
kõrvaldatud
sõiduk
kustutatakse
registrist
lammutustõendi
alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav
töötlemiskoda.
Keskkonnaluba
omav
töötlemiskoda suudab teie romusõiduki
taaskasutada.
2017. aastal kustutati lammutustõendi
alusel 16 263 sõidukit, 2016. aastal oli see 11 184.
Inimesed muutuvad järjest teadlikumaks,
et kasutuselt kõrvaldatud sõiduk tuleb viia
ametlikku lammutuskotta, kus ta võetakse
liiklusregistrist maha lammutustõendi alusel.
Romukampaania raames koguti 2018.
aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal
koguti Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste
Liidu poolt kokku 430 sõidukit. BLRT
Refonda, Eesti Autolammutuste Liit ja
Kuusakoski väljastavad romusõiduki kohta
lammutustõendi ning annavad teie autole uue
elu.

Mammograafiabuss on 30.
novembrist kuni 11. detsembrini
Võru polikliiniku ees
Eetsi Vähiliidu mammograafiabuss on oma tavapärasel ringil mööda Eestit ning 30.
novembrist kuni 11. detsembrini saab seda külastada Võrus polikliiniku juures (Jüri tn 19a).
Rinnavähi sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis
ning vähendada sel moel haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti. On tähtis, et ka ilma
kaebuste või sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases staadiumis endast
märku ei anna.
2020. aastal on rinnavähi sõeluuringule oodatud naised sünniaastatega 1953, 1954, 1958,
1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970, kellel on kehtiv Eesti haigekassa kindlustus ja kellele viimase
kahe aasta jooksul ei ole mammograafilist uuringut tehtud. Kui olete sündinud just nimetatud
aastail, siis võite julgesti kutset ootamata uuringule registreeruda. Rinnavähi sõeluuring on
kindlustatud naisele tasuta.
Sõeluuringule pöördumiseks palume
registreeruda Tartu Ülikooli Kliinikumi
registratuuri telefonil 731 9411 tööpäevadel
kell 8.00–16.00.
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Postiteenused tulevad maal ka koju kätte
Selleks, et postiteenuste kättesaadavust
veel paremini tagada, toob Eesti Post
postiteenused
personaalse
postiteenuse
raames ka koju. Piirkondades, kus postiasutus
asub kaugemal kui 5km või kus kohalik
postiasutus on ajutiselt suletud, on selline
personaalne postiteenus kliendi jaoks tasuta,
maksta tuleb vaid tellitud teenuse eest (näiteks
postmargi ost või kirja ja paki saatmine).
Personaalse postiteenuse puhul osutatakse
klientidele
postiteenuseid
kirjakandja
vahendusel. Kirjakandja saab kliendi juures
müüa postmarke, vormistada ajalehtedeajakirjade tellimuse või panna kliendi eest
kirjad ja pakid teele. Samuti saavad kirjakandja
vahendusel kliendid tasuda oma arveid või
võtta vastu pakke ja kirju.
Teenuse saamiseks tuleb Omniva kodulehel
täita ankeet või helistada klienditeenindusse
numbril 661 6616. Tellimuse vormistamisel
tuleb märkida, mida soovitakse kirjakandja
abil teha, mis kuupäeval, kellaajal ning mis
aadressil. Seejärel võtab klienditeenindaja
ühendust ja lepib kokku teenindamise aja.
Kirjakandja kojutellimine on tasuta,
maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile
kehtestatud teenustasude eest. Loomulikult
kehtivad täpselt samad hinnad kui
postiasutustes.

Kirjakandja tuleb tellimust täitma
üldjuhul juba järgmisel tööpäeval, aga mitte
rohkem kui 3 tööpäeva jooksul. Kirjakandja
tuleb koju või tööle tööpäeviti kell 8.00−16.00.
Personaalne postiteenus on suunatud
maapiirkondades postiasutusest kaugemal
elavatele inimestele ning eriti mugav neile,
kel ea, tervise või transpordi puudumise tõttu
postiasutusse minek raskendatud. Kirjakandja
toob postiteenuse koju kätte!
Suur valik postmarke otse postkasti
Ka markide ostmiseks on kliendi jaoks
postiasutuste kõrval olemas mugavam
lahendus. Selleks ei pea kodust lahkumagi
– postmarke saab osta otse e-poest ja lasta
tuua need otse oma postkasti. E-poest leiab
suurima postmarkide valiku ning markide
postkasti tellimine maksab 0,90 €, marke
pakiautomaati tellides on teenustasu 2,46 €.
Lisaks postmarkidele on e-poest võimalik
soetada
ka
kirjasaatmiseks
vajalikke
ümbrikuid, postkaarte ja muud postikaupa.
Kirjakastid leiad nüüd kaardilt
Kui postmargid ja ümbrikud käes, siis
on kirja teelepanemiseks mitu võimalust.
Kirja saab postitada kirjakasti kaudu, üle
anda postiasutuses või samamoodi kodus
kirjakandja vahendusel. Alates selle aasta
suvest on kõik kirjakastid ja tühjendusajad

märgitud
ka
kaardile,
mille
leiate
internetist aadressilt omniva.ee/abi/kaart.
Kokku on neid Eestis ligi poolteist tuhat.
Kaardirakendus võimaldab kliendil erinevate
linnukeste märkimisel vaadata kas ainult
pakiautomaatide, kirjakastide, postkontorite
ja postipunktide või kõigi ligipääsupunktide
asukohti korraga.
Kirjakastid on oranži värvi ja leitavad
kõigis populaarseimates kogunemiskohtades
Eestis. Kirjakasti kaudu saab postitada
lihtkirju nii Eestisse kui ka mujale maailma.
Alates 15. oktoobrist muutusid kõikide
kirjakastide tühjendamisajad kliendi jaoks
lihtsamaks ja loogilisemaks. Kõikides
linnades tühjendatakse kirjakaste edaspidi
esmaspäevast reedeni kell 9.00 ja väljaspool

linnasid esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
kell 8.00. Nii teavad kliendid paremini
arvestada kirjakasti tühjendusajaga ilma,
et tuleks iga erineva kirjakasti puhul
tühjendusaega üle kontrollida. Erandiks
tühjendusaegade puhul on väikesaared, sest
nende tühjendamisel sõltub postikanne
praamiliiklusest.
Kirja postitades tuleb kliendil jälgida
ka kirjakasti tühjendamise aega, sest kiri
on üle antud alles siis, kui toimub kirjakasti
tühjendamine. Seega, kui kiri pannakse
kirjakasti näiteks õhtul pärast kirjakasti
tühjendamist, siis läheb kiri teele järgmise
tühjendamise ajal. Kirjakastide tühjendamise
ajad on märgitud kirjakastidele, lisaks on need
leitavad ka veebikaardilt.

Rõuge valla volikogu kiitis heaks koostöölepingu
sõlmimise Tartu 2024-ga
Rõuge valla volikogu kiitis 27. oktoobril heaks
koostöölepingu
sõlmimise
Euroopa
kultuuripealinn
Tartu 2024-ga. Rõuge vald osaleb seeläbi Eesti 2024. aasta
tippsündmuse ettevalmistamises ja läbiviimises. Vald panustab
ja saab osa nii Tartu 2024 kultuuriprogrammist, koolitustest
kui turistide siia kutsumise nimel tehtavast turundusest.
„Tänased volikogude otsused on kahtlemata verstapostiks
Tartu linna ja Lõuna-Eesti omavalitsuste partnerluses
eduka Euroopa kultuuripealinna nimel. Koostööleping
annab meile tugeva aluse, et korraldada ühiselt üks Eesti
2024. aasta tippsündmustest, mille edukast ja silmapaistvast
teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik,““ kinnitas
sihtasutuse Tartu 2024 juht Priit Mikk. Kokku teeb Euroopa
kultuuripealinna nimel koostööd 20 Lõuna-Eesti omavalitsust.
Koostöölepingus kinnitavad Tartu linna poolt asutatud
sihtasutus Tartu 2024 ja omavalitsused, et Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 viiakse ellu osapoolte igakülgses
koostöös ning ühiselt pingutatakse selle nimel, et kõigis
omavalitsustes toimuks selle raames unikaalseid sündmusi.
„Järgnevate aastate töö käib selle nimel, et valmiv Tartu
2024 programm pakuks elamusi vallaelanikele, erinevaid
osalusvõimalusi kogukondadele ning uusi teadmisi ja kogemusi
kohalikele korraldajatele,“ kirjeldas Tartu 2024 regionaalne
koordinaator Annela Laaneots, mida Euroopa kultuuripealinn
kaasa toob.

kultuuripealinna ettevalmistamise protsessis kontaktisikuks
ning kelle kaudu toimub informatsiooni vahendamine ja
kokkulepete ettevalmistamine omavalitsusega.
Koostöölepinguga
liitunud
omavalitsuste
kultuurivaldkonna töötajad kaasatakse kultuuripealinna
kultuuritöötajate võrgustikku ja avalike suhete valdkonna
töötajaid kultuuripealinna kommunikatsioonivõrgustikku.
Sihtasutus Tartu 2024 teeb tihedat koostööd ka LõunaEesti maakondlike rendusorganisatsioonidega. Iga kaasatud
maakonna arendusorganisatsiooni ja Viljandi linnavalitsuse
poolt nimetatud kultuurijuht kuulub kultuuripealinna
programmi ettevalmistavasse regionaalsesse ekspertkomisjoni,
mis nõustab sihtasutust kultuuripealinna programmi
regionaalse osa ettevalmistamisel.
Samuti
on
koostöölepingus
määratletud
finantseerimispõhimõtted, mis on arvutatud vastavalt
omavalitsuse elanike arvule printsiibil, et teiste avalikust või
erasektori pärit rahastajate toetus tegevuste elluviimiseks on
suurem kui konkreetse omavalitsuse panus.
Koostöölepingule lisandub igal aastal sihtasutuse ja iga
omavalitsuse vaheline tegevuskava. Aasta lõppedes esitab
SA Tartu 2024 vastavale omavalitsusele aruande tegevuskava
elluviimise kohta. Esimesed tegevuskavad koostatakse 2021.
aastaks ning esimesed aruanded 2022. aasta alguseks.

Euroopa kultuuripealinna
majanduslik mõju
Kultuuripealinn on suursündmus, millel on ka majanduslik
mõju. „Tiitliaastal toimuv mõjutab eelnevate kogemuste
näitel positiivselt nii siin ööbivate kui ühepäevaturistide
arvu, majutus-, toitlustus- või transpordiettevõtete käivet,
loomemajandust ning teisi tugiteenuste pakkujaid,“ rääkis SA
Tartu 2024 juht Priit Mikk.
Kohalikku ettevõtlust toetab see, et kultuuripealinna
ürituste ettevalmistamises ja elluviimises osalemine annab
vallale ja siin tegutsevatele asutustele mitmekülgseid võimalusi
mainekujunduseks ning väljundeid Tartu 2024 välis- ja
riigisiseses turunduses ja kommunikatsioonis.
Priit Miku sõnul on kultuuripealinna elluviimine seetõttu
pikaajaline investeering. „Võime korraldada rahvusvahelisi
üritusi ja kasvanud tuntus jäävad piirkonnale kasu tooma ka
pärast 2024. aasta lõppu,“ osutas Tartu 2024 juht. „Pikaajalised
kogemused on näidanud, et just kultuur on parim viis teha
maailmas suuremaks nii Rõuge valda ja Lõuna-Eestit kui
tervet meie riiki. Meie lähiaja suurim ühine võimalus selleks
on Euroopa 2024. aasta kultuuripealinn.“

Ettevalmistused viiakse läbi
mitmel tasandil
Koostöölepingus on kirjeldatud omavalitsuste ja
sihtasutuse Tartu 2024 paljutahuline koostöö. Kõigi
omavalitsuste juhid kuuluvad Tartu 2024 Omavalitsusjuhtide
Foorumisse, mis koguneb minimaalselt kaks korda aastas
oluliste küsimuste aruteludeks. Omavalitsusjuhtide Foorum
teeb ka ettepaneku Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide esindaja
määramiseks sihtasutuse nõukogusse.
Kultuuripealinna ettevalmistamise protsessi sujuvaks
kulgemiseks on iga omavalitsus määranud ühe isiku, kes on

Oma murega ei pea olema üksi!
Kevadise eriolukorra ajal sai alguse vaimse tervise kriisiabi projekt, mis
inimeste poolt väga hästi vastu võeti. Tegu on veebipõhise nõustamisega,
mida tehakse Zoomi, Skype, Jitsi Meet,i, Google Hangoutsi/Meeti
keskkonnas või e-kirja teel. Tänu positiivsele tagasisidele on otsustatud
projektiga jätkata, suunates selle fookuse laiemaks, mitte tegeledes ainult
koroonakriisi mõjudega inimeste vaimsele tervisele.
Abi küsima on teretulnud kõik, selleks ei pea laskma murel kriisiks
kasvada. Projekt pakub tuge igapäevaeluliste muredega toimetulekul.
Registreeruge julgelt, kui olete 27-aastane või vanem ning soovite oma
muresid jagada ja nõu pidada! 26-aastastel ja noorematel soovitame valida
Peaasi.ee noortekeskuse teenuse.
Nõustamine on tasuta. Abi võivad küsida kõik, kellel on elus tekkinud
pingeid ja raskuseid ning tunnevad vajadust sellest kellegagi rääkida. Meie
nõustajad kuulavad ning vajadusel annavad nõu. Nõustamine toimub
jätkuvalt kolmes keeles (eesti, vene, inglise) ning on ikka abivajajale viis
korda tasuta.
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90 aastat Kaitseliidu noorteorganisatsiooni NOORED KOTKAD
Kevadel koroonakriisi tõttu ära jäänud Noorte Kotkaste 90.
aastapäeva tähistati seekord 16. oktoobril. Tähtsa päeva puhul
kandsid noorkotkad ja kodutütred pidulikke vorme.
Mõniste Koolis toimus aktus, kus alustuseks lalusid
noorkotkad ja kodutütred laulu “Noorte Kotkaste marss”.
Seejärel andis rühmapealik Romet Pazuhanitš väikese
ajaloolise ülevaate Mõniste rühma tegevusest alates esimese
Eesti Vabariigi ajast. Kolmele kodutütrele: Elpida-Marie
Giannakaina, Aleksandra Lepp ja Kertu Talomees, neile
omistati järgutunnistus koos järgutäpiga.
Rühma
tänukirjadega
tunnustati
aktiivsemaid
noorliikmeid ning toetajaliikmeid: Õp. Virve Tamme, Õp.
Virve Tiitsi, Õp. Külli Mannast ja majandusjuhatajat Merike
Ruvenit. Tänukirjaga tänati Mõniste Kooli toetuse ja väga hea
koostöö eest.
Mõniste Kooli direktor tänas noorte juhendamise eest
rühmavanem Heli Eskot ja rühmapealik Romet Pazuhanitšit
ning toetuse eest õpetaja Külli Mannast ja majandusjuhataja
Merike Ruvenit.
Kogu koolipere oli palutud sööklasse maitsma Noorte
Kotkaste 90. aastapäeva torti.
Päeva teine pidulik sündmus toimus Maanteemuuseumis,
kus tähistati maakondlikult Noorte Kotkaste aastapäeva.

Sellele sündmustele on kutsutud Imre Võsu, Janar Põder, Karl
Theodor Grigor ja rühmapealik Romet.
Esmalt toimus ekskursioon Maanteemuuseumis.
Põhjalikult tutvuti eksponaatidest sõidukite ja masinatega.
Seejärel toimus pidulik koondus.
Koondusel tunnustati noorkotkaste hoolsuspaelaga
Imre Võsu. Noorte Kotkaste Võrumaa Maleva aukiri - Janar
Põder. Eeskujuliku noorkotka märk omistati Karl Theodor

Kellele ja mille jaoks
kindlustusmaakler?
Kes meist ei sooviks, et tal oleks isiklik
autojuht või ihuarst, kes tunneks ja teaks meie
muresid ning oleks alati olemas, kui teda vaja
on?
Unistada ju võib ning vähemalt
kindlustuse valdkonnas on see võimalik −
kindlustusmaakler on kui perearst või eratreener
kõigis kindlustusküsimustes. Ta on seltside
koostööpartner, kes tegutseb kliendi huvides,
aitab leida parima kindlustuslahenduse ning
mis kõige parem − kindlustusalane nõustamine
on sulle tasuta.
Maakler aitab sul orienteeruda kindlustuse
kirjus maailmas, olgu selleks liiklus-, kasko-,
kodu-, reisi-, õnnetusjuhtumi-, vastutus-,
ettevõtte varakindlustus vms. Ta aitab leida
paljude kindlustusseltside pakkumuste seast
just sulle sobiva kindlustuslahenduse ning
annab lühikese ajaga ülevaate erinevate seltside
tingimustest ja hoiab kokku väärtuslikku

aega. Lisaks on ta sulle kalendri eest, sest tal
on ülevaade sinu poliiside lõpptähtaegadest.
Ta tuletab õigeaegselt meelde kindlustuskaitse
lõppemist ja leiab uueks perioodiks parima
lahenduse.
Pooled Eestis tegutsevad kindlustusseltsid
ei oma müügiesindusi, kuid see ei tähenda, et
neid olemas pole. Oma toodete pakkumiseks
kasutavadki seltsid kindlustusmaakleri teenust.
Alates
novembrist
kolib
NB
Kindlustusmaakler Rõuge valla elanikele
lähemale ning teenus on kättesaadav esialgu
kord
nädalas
Rõuge
kaugtöökeskuses
„Catlamaja“ (Soojuse tn 5).
Sel kuul on maakler kaugtöökeskuses kohal
20.−26. novembril kell 10.00-17.00, edaspidiste
aegade osas palume jälgid jooksvat reklaami või
uurida see järele telefoni teel.
Lisainfot saab tööpäeviti telefonilt 5855
1018 (Andrus Piigli).

Paku oma käsitööd ja talutooteid
Riigikogu näitusmüügile!
Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel
jätkub traditsiooniline Võru maakonna
meistrite jõulueelne käsitöö näitusmüük
ja talutoodangu turg Tallinnas Toompea
lossis ning ministeeriumite ühishoones.
Oma toodanguga oleme oodatud 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
hoidiste ja muu toidukraami pakkuja peab
omama Veterinaar- ja toiduameti poolt välja
antud
tunnustamise/teavitamise
ostust.
Näitusmüügile esitatud kaubast teeb valiku
korraldusmeeskond.
Lisainfo: Kristi Vals, SA Võrumaa
Arenduskeskuse kultuurispetsialist (5331
1919, kristi.vals@vorumaa.ee)

Grigorile. Noorte Kotkaste Võrumaa Maleva tänukiri anti üle
rühmapealik Rometile.
Palju õnne, Noored Kotkad!
Romet Pazuhanitš
Mõniste rühma pealik

Kontrolli suitsuanduri säilivusaega!
Suitsuandur on enamusele eesti inimestest vaikne
kaaselanik, kellele tuleb tähelepanu pöörata vähemalt
kord kuus. Nimelt siis, kui on aeg nuppu vajutades
veenduda seadme jätkuvas valvelolekus. Niikaua kui andur
toimetab pealtnäha korrektselt, ei oska kahtlustadagi, et
kätte on jõudnud aeg seadme väljavahetamiseks. Pane
tähele! Kui andur on sama vana kui tema kohustuslikkuse
nõue – aastast 2009 – siis on selle ette nähtud eluiga juba
ületatud. Vananenud suitsuanduri tundlikkus kahaneb ja
see ei pruugi tulekahju suitsule reageerida piisavalt kiiresti.
Tegelikult ei pruugi anduri häire üldse rakenduda. Seda
isegi siis, kui kontrollnuppu vajutades näib kõik toimivat.
Elektroonikakomponendid vananevad ja riknevad ja sestap
on neil sarnaselt toiduainetele oma „parim enne“. Samuti
kahandab andurite töövõimet niiskus, aja jooksul ladestunud
tolm, putukate tegevus ja muud keskkonna mõjud.
Selleks, et saada infot laes oleva anduri eluea kohta, tuleb
see laest ettevaatlikult eemaldada ning uurida tagaküljel
asuvat peenikest kirja. Erinevate tootjate seadmed võivad
olla erineva elueaga, tavaliselt on selleks 7 kuni 10 aastat.
Töökorras suitsuandur peab olema igas kodus, sest
õnnetus ei hüüa tulles, kuid töökorras suitsuandur hoiatab
tuleõnnetuse eest juba varakult.
Infot koduse tuleohutuse tagamiseks saab veebilehelt
www.kodutuleohutuks.ee. Kui soovite, et päästjad tuleks Teile
koju oma nõu ja jõuga appi tuleohutusküsimusi lahendama
või on lähedastel ohutusalaseid muresid, registreerige tasuta
kodu tuleohutusalane nõustamine päästeala infotelefonil
1524.
Riivo Mölter
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Soovitame kohalikku lugemisvara!
Ruusmäe Noorteklubi andis sügiskuul välja raamatu „Ruusmäe latsi juttõ“.
Kogumik sisaldab Ruusmäe Põhikooli võrukeelse loomingu paremikku aastatel 2002−2012.
Raamat on mõnus meenutus tollaste noorte kooliajast ja argipäevast, kuid lugudes on ka
vanavanemate meenutusi nende noorusaegadest ning külaelust Ruusmäel.
Raamatut saab osta Ruusmäe Noortekojast! Oleme avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja
reedeti kell 12−18, raamatu hind on 5 eurot.

Foto: Riigikogu pildiarhiiv

Heategevuslik kasutatud riiete müük
Luutsniku külakeskuses
Luutsniku külakeskuses toimub raamatukogu
lahtiolekuaegadel jõulueelne heategevuslik
kasutatud riiete müük.
Lisainfo telefonil 517 6325.
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Kirikute teated
•
•
•
•

Igavikupühapäeval, 22. novembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 11.00 teenistus Mõniste-Ritsiku kirikus
Advendiaja 1. pühapäeval, 29. novembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Advendiaja 2. pühapäeval, 6. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
• kell 13.00 jumalateenistus Misso kirikus
Advendiaja 3. pühapäeval, 13. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge Maarja kirikus
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EELK Viljandi Paulusve Koguduse
koori kontsert Rogosi mõisas
EELK Viljandi Pauluse kogudusel on olnud oma koor alates 1953. aastast. Alguses oli tegu
naiskooriga, 1978. aastal lisandusid meeshääled ja tänaseks on juba üle 40 aasta tegutsetud
segakoorina. Koorijuht Külli Salumäe on koori juhatanud ja selle tegevust korraldanud ligikaudu
30 aastat ja tänavu on lauljaid kooris 22.
Lauldakse nii vaimulikku kui ilmalikku muusikat: eesti heliloojate kooriloomingut,
koraaliseadeid, rahvalaulu- ja levimuusikatöötlusi, lemmikteoseid erinevate laulupidude
repertuaarist. Kui laulu sõnum on hinge puudutav ja muusika värvikas, meeldib see kindlasti nii
lauljatele endile kui kuulajatele.
Laupäeval, 12. detsembril kell 16.00 kutsub koor Rogosi mõisasse kuulama kontserti
„Jõulurahumaa“. Laulame advendi- ja jõululaule, mis on olnud meie repertuaaris erinevate
aastate jõuluaegadel. Kontserdile lisavad värvi laulusolistid ja instrumentalistid klaveril, viiulitel
ning kitarril. Kontserti juhib ning juhatab Külli Salumäe.

Koroonaviiruse vastased meetmed
alates 16. novembrist 2020
Valitsus
kiitis
möödunudnädalasel
kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida
rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis,
ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades,
et piirata üha laialdasemaks muutuvat
koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti
inimeste elu ja tervist.
Peaminister Jüri Ratase sõnul on
koroonaviiruse levikut puudutav olukord
Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate
patsientide arv kasvab kiirelt. “Koostöös
sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja valitsust
nõustava teadusnõukojaga pakume välja
soovitused ja ettepanekud, kuidas vähendada
nakkuse levikut tööl, kodus ja pereringis,
ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades.
Lisaks peame praeguses olukorras vajalikuks
karmistada piiranguid kaubandusettevõtetes
ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et
suudaksime viiruse levikut kontrollida,” ütles ta.
Meetmetele, mille rakendamine eeldab
valitsuse
korralduste
muutmist,
andis
valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu.
Vastavad korraldused annab valitsus praeguse
plaani kohaselt sel neljapäeval.
Meetmed töökohal
• Töötajatel soovitame teha võimaluse korral
kaugtööd.
• Tööandjatel soovitame valmistada ette
kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö
juhuks, kui töökohal nakatub keegi
koroonaviirusesse.
• Soovitame ära jätta kõik ühisüritused,
sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed,
kes igapäevaselt kokku ei puutu. Pereringis
jõulupühade pidamine on loomulikult
lubatud.
• Meetmed kodus ja pereringis
• Enne riskirühma kuuluva inimesega
kohtumist
tuleb
veenduda
enda
nakkusohutuses ning külastamisel tagada
ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning
puhastada käsi ja pindasid.
• Hoolekandeasutustel
tuleb
tagada
riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud
võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks
suhtluseks.

• Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis
kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga
koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski,
hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga
kokkupuudet ning puhastada regulaarselt
käsi ja pindasid.
Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis
• Ühistranspordis,
kaubandusettevõtete
teenindussaalides ja nende üldkasutatavates
ruumides ning konverentsidel, kontsertidel,
teatris ja kinos tuleb kanda maski või
katta nina ja suu. Selle täitmist palume
jälgida
ning
inimesi
informeerida
vedajatel, kaubandusettevõtjatel ja ürituste
korraldajatel. Maski ei pea kandma
inimesed, kellele see on meditsiiniliselt
vastu näidustatud (näiteks astmaatikud
või vaegkuuljad) ning alla 12-aastased
lapsed,
võimalikud
on
ka
teised
põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui
transpordivahendis pole teisi reisijaid).
• Vedajatel palume korraldada ühistranspordis
maskikandmist puudutava teavituse, näiteks
üleskutse „Hea reisija, pane mask ette!“ Muu
ohutusalane informatsioon tuleb panna
ühistranspordivahendis nähtavale kohale.
• Valitsus kehtestab oma korraldusega
kaubandusettevõtete siseruumides asuvates
teenindussaalides ja nende üldkasutatavates
ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib
üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning
teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist
vahemaad, välja arvatud perekondadel ja
kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.
Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.
• Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlusja meelelahutusasutustes inimeste gruppide
vahel kahemeetrise vahemaa reegli,
kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige
rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe
perekonna liikmeid, samuti ei puuduta see
näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.
• Valitsus piirab oma korraldusega toitlustusja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates
keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida
inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu
kaasamüüki.

Varstu kultuurikeskuses
neljapäeval, 3. detsembril
kell 19
TAVAPILET 5 €, SOODUSPILET 3 €

8

NR 15 / 19. november 2020

MÄGEDE HÄÄL

Tantsuetendused toovad maale
Eesti Tantsuagentuur ja
Mõniste Rahvamaja

Varstu Kooli saalis
kolmapäeval, 25.novembril kell 14:00

Haanja rahvamajas

Mõniste Rahvamajas
27. novembril kell 15:00
pilet 2.-

pilet 3.-/5.-

Reedel,
11. detsembril
kell 12.30

ÕIGUSABI
erivajadustega isikutele
/keskmine, raske, sügav puue/

Tasuta õigusnõu!
Helista 5385 0005!
§ õigusnõu on küsima oodatud piirkonna
puuetega isikuid
Köleri 8,
Tallinn
5385 0005
otb@otb.ee
www.otb.ee

§ broneerige nõustamisaeg, täpsustage
õigusmure
§ esimene kontakt juristiga: telefonivestlus:
ärakuulamine, asjaolude selgitamine,
juhendamine
*Covid19 tõttu nii teie kui juristi tervise
huvides kaugtöö − järele proovitud ja tõhus

Olete oodatud!

ÕTB on EPI Koja koostööpartner. Toetab justiitsministeerium

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.
Järgmise lehe materjalid on oodatud hiljemalt 26. novembriks,
leht ilmub 10. detsembril.

