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Esita oma ettepanek Rõuge valla kaasavasse eelarvesse!
Veel 27. detsembrini saab esitada ettepanekuid Rõuge valla kaasavasse eelarvesse.
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
(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).
Ettepanekute sõelumine (jaanuari 3. nädal)

Kas sinu ideed on sama kaasahaaravad
kui sügisene tuuleiil Mary Poppinsi vihmavarju all?

Esita oma ettepanek Rõuge valla
kaasavasse eelarvesse!

Investeerime 2 x 15 000 eurot
rahvahääletusel kõige enam hääli saanud ideedesse.
Esita ettepanek hiljemalt 27. detsembril 2020!
Rohkem infot: projekt@rauge.ee, 520 6945
Ettepaneku esitamise vorm kodulehel: rauge.ee/kaasav-eelarve

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.
Rahvahääletus
(jaanuari 4. nädal)
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt
16-aastane Rõuge valla sissekirjutusega
elanik.

Kes on Rõuge valla 2020. aasta säravaimad tähed?
Esita oma ettepanek tunnustuse avaldamiseks

hiljemalt 20. detsembril!
elutöö preemia
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

Leia vorm aadressilt rauge.ee/aunimetused

Üks inimene saab hääletada kolme
erineva idee poolt.
Hääletamine toimub 18.−24. jaanuaril
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.

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.

Idee elluviimine
Rahvahääletuse tulemusel selguvad kaks
enam hääli saanud ideed, mille objektid

Mudilaste jõulupeod
Haanja, Ruusmäe,
Mõniste ja Varstu piirkonna
koduste mudilaste jõulupidu
Neljapäeval, 17. detsembril
kell 12.00 Varstu kultuurikeskuses

Olete oodatud!
Rõuge piirkonna
koduste mudilaste jõulupidu
Neljapäeval, 17. detsembril
kell 14.00 Varstu kultuurikeskuses
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Rõuge vallavalitsuse pühadeaegne töökorraldus
Rõuge vallamaja ja teenuskeskused teenindavad pühade ajal kodanikke järgmiselt:
23. detsembril kell 8−14
24. ja 25. detsembril SULETUD
31. detsembril kell 8−14
1. jaanuaril SULETUD

Rõuge Vallavolikogu 17. novembri 2020
istungil vastu võetud õigusaktid
Volikogu:
1. Andis Haridus- ja Teadusministeeriumile
tähtajalise nõusoleku Leiutajate Külakoolile
tegevuskulutoetuse eraldamiseks 01.01.2021–
31.12.2022 tingimusel, et vallale ei kaasne
mingeid rahalisi kohustusi.
2. Andis nõusoleku Haanja ja Udsali külas
kuuele kinnistule kasutusvalduse seadmiseks
SA Haanjamaa Sport kasuks 30 aastaks.
Sihtasutuse eesmärk on Haanja puhke- ja
spordikeskusest kujundada aktiivse puhkuse
ja vaba aja veetmise keskus, kus on võimalik
tegeleda erinevate spordialadega ning pakkuda
erinevaid teenuseid vaba aja veetmiseks.
Oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks
antakse SA-le Haanjamaa Sport tasuta
võõrandamise korras üle põhivara ja
bilansiväline vara ning seatakse kasutatavatele
kinnistutele kasutusvaldus sihtasutuse kasuks.
3. Andis nõusoleku OÜ-le SARU PÕLD
kinnistute omandamiseks. Nõusoleku andmine

on kooskõlas avaliku huviga ega takista Rõuge
vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.
4. Andis nõusoleku Varstu alevikus Kesk
tn 15 jagamisel tekkiva Varstu kergliiklustee
L1 katastriüksuse, ligikaudse suurusega 33 m2,
ostmiseks hinnaga 200 eurot. Maaeraldus on
vajalik bussipeatuse rajamiseks.
5. Andis nõusoleku Varstu alevikus Kesk
tn 34 jagamisel tekkiva Varstu kergliiklustee
L3 katastriüksuse, ligikaudse suurusega
99 m2, ostmiseks hinnaga 600 eurot.
Maaeraldusele kaevatakse kraav ja rajatakse
sadeveekanalisatsiooni väljalask.
6. Võttis vastu Rõuge valla heakorraeeskirja.
Eeskiri on kättesaadav veebis aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112020007.
7. Võttis vastu Rõuge valla 2020. aasta teise
lisaeelarve.
Lisaeelarve on kättesaadav veebis aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/419112020010.

Talvisest teehooldusest
Talv on kätte jõudnud ja Rõuge
Vallavalitsusel ning teehooldajatel on palve
kinnistute omanikele: vaadake üle oma
juurdepääsuteed. Kõigi juurdepääsuteede
servad
tuleb
puhastada
igasugustest
takistustest.
Palume üle vaadata ning eemaldada
teeservadest puud ja madalal asetsevad oksad,
mis võivad raske lumega vajuda teele ning
takistada teehooldust.
Ilupõõsad, puuistikud, kivid palume
samuti tähistada sellisel viisil, 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.
Palume kinnistute omanike mõistvat
suhtumist, kuna lumi võib sadada külmumata
pinnasele ning sellest tingituna võib juhtuda,
et sahk lükkab mulla kamara valli.
Lisainformatsioon:
Rõuge
valla
teedespetsialist Martin Umbleja (teed@rauge.
ee, 5333 1369).

Vaata siit, kes korraldab sel talvel lumetõrjet sinu külas!
Misso ja Haanja piirkonna lumetõrjetöid koordineerib haldusspetsialist Jüri Kukk (tel 514 5313)
Piirkond
Ettevõte
Esindaja
Misso alevik
Arcel Metall OÜ
Armo Raag
Hino piirkond
Arcel Metall OÜ
Armo Raag
Tsiistre piirkond
Arcel Metall OÜ
Armo Raag
Jaanimäe piirkond
Olev Toots Tootsi talu
Olev Toots
Uue-Saaluse, Mallika piirkond
Volli Kuklase FIE
Volli Kuklase
Mäe-Suhka, Holdi, Pressi piirkond
Arcel Metall OÜ
Armo Raag
Haanja, Plaani piirkond
Olev Toots Tootsi talu
Olev Toots
Piipsemäe, Tuuka, Hulaku piirkond
OÜ Haanja Turist
Uno Kons
Käänu, Murati, Kuklase, Sarise piirkond
OÜ Tamp
Jörgen Varik
Raagi, Palli, Mustahamba piirkond
Järeve veisekasvatustalu Lembit Morel
Ruusmäe, Luutsniku, Pillardi, Kilomani piirkond
Loyde OÜ
Helju Trumm
Rõuge piirkonna lumetõrjetöid koordineerib haldusspetsialist Olev Mõttus (tel 505 3143)
Piirkond
Ettevõte
Esindaja
Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokõmäe, Hallimäe,
Misso Savitööstus OÜ
Lauri Luts
Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa,
Rasva, Utessuu, Tallima, Tsutsu, Liivakupalu piirkond
Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Kahrila- Mustahamba, Nursi, Hansi,
Kaku, Pugeõstu piirkond
Nursi, Lükkä, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu piirkond
Sikalaanõ, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu,
Riitsilla, Villiksaarõ, Viru piirkond
Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Soomõoru, Viitina,
Soemõisa, Kavõldi piirkond
Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku,
Kellämäe, Mikita, Pärlijõe, Vanamõisa piirkond
Viitina, Mõõlu, Muduri, Järvekülä, Ortumäe, Haki, Savioru,
Karba, Pulli,½ Rõuge alevik, Jaanipeebu, Suurõ-Ruuga,
Tiidu, Nogu, Taudsa, Sandisuu, Möldri, Võru mnt piirkond

FIE Jüri Pruus

Jüri Pruus

Misso Savitööstus OÜ
Kauhur Grupp OÜ

Lauri Luts
Eimar Hallop

Trimerol OÜ

Indrek Soots

Trimerol OÜ

Indrek Soots

Sulevimägi OÜ

Elar Kutsar

½ Rõuge alevik, Hinu, Väiku-Ruuga, Ruuksu, Hurda

Rõuge
Kommunaalteenus OÜ

Uno Orgla

Varstu ja Mõniste piirkonna lumetõrjetöid koordineerib haldusspetsialist Martin Hütsi (tel 529 5247)
Ettevõte
Esindaja
Piirkond
½Varstu alevik, Vana- Roosa, Punsa, Raudsepa, Liguri,
GrainEst OÜ
Rauno Parv
Harjuküla, Tagakolga, Metemetsa, Hintsiko, Laurimäe,
Lüütsepa piirkond
½Varstu alevik, Soolätte, Krabi, Paganamaa, Mõniste, Hüti, Pargi Agro OÜ
Priit Niilus
Tundu, Parmupalu, Vastse-Roosa piirkond
Matsi, Kangsti, Kõrgepalu, Metstaga, Pähni piirkond
Silver Tammemägi
Silver Tammemägi
Haavistu
Teenus
OÜ
Madis Kängsep
Saru, Sakurgi, Koemetsa, Singa, Hürova, Kallaste piirkond
Karisöödi, Kuutsi, Peebu, Tiitsa, Tursa, Villike piirkond
Haavistu Teenus OÜ
Madis Kängsep

Rõuge valla uuest heakorraeeskirjast
Rõuge valla keskkonnakomisjon ja
korrakaitsekomisjon ning vallavalitsus on kaua
töötanud Rõuge valla uue heakorraeeskirja
kallal − nii umbes aasta jagu. Oli palju
arutamist selle üle, missugusel kujul ja määral
reguleerida heakorda meie vallas. Kohati ka
tuliste vaidluste tulemusena komisjonides
on uus heakorraeeskiri volikogu poolt heaks
kiidetud 17. novembril 2020.
Millest kirjutab meie heakorraeeskiri?
Heakorraeeskirja eesmärk on tagada valla
puhtus ja heakord, säästev elukeskkond ja
keskkonnaohutus. Eeskirjas on lahti seletatud
mõisted avalik koht, ehitis, grafiti, haljasala,
heakorratöö, kinnistu, romusõiduk ja tee.
Reguleeritud on heakorranõuded avalikus
kohas − kohas, kus kõik võivad viibida ja seda
kasutada. Teiste nõuete kõrval olulisimaks
võib pidada seda, et avalikus supluskohas ei
tohi lemmikloomi ujutada, pesu ja autot pesta.
Ei tohi parkida kõnniteel; kui teedele kukub
koormast risu, siis see tuleb see kohe koristada.
Paika on pandud ka kinnistu omaniku
kohustused heakorra tagamisel. Need on
nõuded, mis puudutavad sisuliselt igaühte
meist. Nimelt ei tohi kinnistu omanik oma
tegevuse või laiskusega seada ohtu teiste,
naaberkinnistute omanike elu ja vara. Esmane
ohu allikas on kuluhein, aga ka ohtlikult
ladustatud põlevmaterjal; ka jäätmed peavad
olema koristatud, et ei tekiks tule- ega ja
reostusohtu.
Kinnistute omanikel on kohustus
eemaldada hoone katuselt lund ja jääd, mis
on ohtlik all liikujatele. Hoonete seintelt

tuleb eemaldada illegaalne grafiti. Oluline
on hoida ehitised korras, lagunenud hooned
tuleb lammutada. Samuti pidasime oluliseks,
et kinnistul paiknevad kraavid, truubid ja
sademeveekaevud on kinnistuomaniku poolt
hooldatud ja hoitud.
Asulates ja tiheasustusaladel kehtivad
lisaks üldistele nõuetele veel mõned reeglid:
elamutel ja postkastidel peab olema korrektne
aadress, kinnistu peab olema niidetud
vähemalt kaks korda suveperioodi jooksul.
Suveperioodiks saab lugeda kalendrisuve, mis
algab 21.06 ja lõpeb 22.09.
See oli lühike ülevaade uuest ühisest
heakorraeeskirjast, kuid meeles tuleb pidada
seda, et heakorda tagavaid nõudeid on ka
teistes õigusaktides, muuhulgas näiteks
liiklusseaduses,
korrakaitseseaduses,
ehitusseadustikus,
looduskaitseseaduses,
veeseaduses,
jäätmeseaduses
ja
selle alusel kehtestatud Rõuge valla
jäätmehoolduseeskirjas.
Rõuge valla heakorraeeskirja nõuetest
kinni pidamist jälgib Rõuge Vallavalitsus
keskkonnaspetsialisti abil.
Uus Rõuge valla heakorra eeskiri on
leitav valla kodulehelt https://rouge.kovtp.ee/
keskkond.
Soovin
kõikidele
lehe
lugejatele
vastutustundlikku ja hoolast käitumist nii
kinnistu omanikuna, elanikuna, ettevõtjana,
kui ka külastajana.
Keskkonnaesimees
Aigar Kalk

Rudolf Kraani
13.10.1928−18.11.2020
18. novembril lahkus 92. eluaastal
manalateele põline ruusmäelane Rudolf Kraani.
Tänu suurele tahtejõule ja teovõimele
omandas Rudolf Kraani kesk- ja kõrghariduse
kaugõppe teel, õppis Tallinna Pedagoogilises
Instituudis
kehalise
kasvatuse
erialal
(1962−1967).
1946. aastal algas tema töömehe elu
Ruusmäe rahvamaja juhatajana, mille katkestas
teenistus sõjaväes. Sõjaväest naastes jätkus töö
rahvamajas veel seitse aastat.
Rudolf on meenutanud, et tol ajal
mängiti palju näidendeid, laulis segakoor,
meesansambel, tegutses rahvapilliorkester,
esinesid solistid ja deklamaatorid, tegutses
naiste käsitööring. Anti külalisetendusi. 1957.
aastal tunnistati ruusmäelased parimateks
isetegevuslasteks rajoonis.
1961. aastal alustas Rudolf Kraani Ruusmäe 8-klassilises koolis kehalise kasvatuse
ja poiste tööõpetuse õpetajana tööd, mis kestis 27 aastat.
Õpilased meenutavad, et õpetaja oli kõrgete nõudmistega: pani õpilase võimete
piiris pingutama. Meenuvad huvitavad ja tegevusterohked sporditunnid, talvised
suusamatkad, võistlused, ujumistunnid Väimelas, kaasalöömine staadioni ehitusel,
puude ja põõsaste istutamine staadioni juurde, koolikappide ehitamine... Ja meie
erilised suusarajad, kus rajameistriks oli ikka ainult Ruudi.
Õpilaste sportlike saavutustega tegi õpetaja Rudolf Kraani kooli üle vabariigi
tuntuks.
Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks oli vaja keskkonda ja vahendeid, nii
valmis parki spordilinnake, palliplats ja ringtee. 1972. aastal algas kruusakarjääri
spordiväljaku rajamine. Sovhoosi juhtkond toetas kooli raha ja tehnikaga. 1980.
aastal, olümpia-aastal, läks käiku spordiväljak, mis rajati praktiliselt ühiskondlikus
korras entusiastist õpetaja Rudolf Kraani eestvedamisel ning Ruusmäe sovhoosi,
õpetajate, õpilaste ja lastevanemate kaasabil.
Rudolf Kraani oli vajadusel abiline majandi spordipäevade korraldamisel ja
läbiviimisel.
Tehtud töö eest tunnustati õpetajat 1973. aastal rinnamärgiga „Haridustöö
eesrindlane”, 1981. aastal medaliga „Eeskujuliku töö eest”.
2013. aastal omistati Rudolf Kraanile Haanja valla aukodaniku nimetus.
Rudolf Kraani õpetajana plaanis suurelt, algatas uut, koondas enda ümber
aktiivseid kaasalööjaid, õppis ise ja jagas seda oma õpilastele; ikka nõudlikult ja
Ruudile omase huumoriga.
Õpetaja Ruudi, alles nüüd mõistame täiesti Sinu mõtet „Töö on lõpuks see, mis
loob väärtusi ja paneb inimese paika“.
Sinu õpilaste nimel
Sirje Pärnapuu ja Aigar Kalk
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TÖÖPAKKUMINE
Rõuge Põhikool ootab oma meeskonda

Poiste kehalise kasvatuse õpetajat
Kandideerimine kuni 15. detsembrini
TÖÖ MAHT 6 TUNDI NÄDALAS
Kasuks tuleb valmidus ja oskus anda
ujumise algõpetust 2.–3. klassile

Tööle asumise aeg: 11. jaanuar

ROHKEM INFOT:
5804 0675 (Ere Käis, direktori KT)
www.rauge.ee –> Tööpakkumised

Misso noored osalevad MTÜ Piiriveere Liidri
noorte kaasamise projektis
Sel suvel alustasid MTÜ Piiriveere
Liidri tegevuspiirkonna (endised Misso,
Mikitamäe, Räpina, Orava, Värska, ja
Meremäe vallad) 14−19-aastased noored oma
tegevuskava loomist. Kümme kuud kestva
programmi jooksul kohtuvad noored mitmete
otsustajatega (omavalitsuste esindajad, MTÜ
Piiriveere Liidri juhatuse liikmed) ning lisaks
toimuvad erinevad koolitused ning muud
põnevad kohtumised. Projekti eesmärgiks
on noori aktiivsemalt otsustusprotsessidesse
kaasata.
Juuli lõpus kohtuti Missos projekti
strateegiajuhi Enega, kes viis fookusgrupi
noortega läbi intervjuu, et välja selgitada
noorte huvid. Oktoobris toimus projekti
avasündmus „Let’s go“, kus kohtusid kõikide
piirkondade projektis osalevad noored.
Projekti avasündmusel osalenud KarlMattias Kadai kirjutab sündmusest nii:
“24.−25. oktoobril toimus Päikeseranna
puhkemajas Piiriveere Liidri noorte kaasamise
projekti avasündmus “Let’s go”, kus saime teha
mitmeid põnevaid tegevusi. Näiteks tuli meil
esmalt loosiga endale paariline leida ja rääkida
temaga oma hobidest ja endast.
Teisena tegime me enda piirkonna kohta
esitluse ja tutvustasime oma kodukanti teistele.
Õhtul oli meil pimedas orienteerumine, kus
otsisime kaardi järgi erinevaid punkte. Teisel
päeval rääkisime teatud sõnade tähendusest ja

sellest, kus neid sõnu kasutada saab.
Meie muljed olid kindlasti head, kuna
saime projekti avasündmusel teha vahvaid
asju, näiteks fotoboksis pilte, vaadata filmi ja
teha muid endale meeldivaid asju.“
Noorte kaasamise projekti järgmine
sündmus, noorte osalust toetav seminar,
toimub 6. jaanuaril Räpina Loomemajas.

Noored viisid Misso kogukonna ööpimeduses
ÜÜmatkale
Novembrikuu esimese laupäeva õhtul
toimus
Missos
noorte
eestvedamisel
13-kilomeetrine
ÜÜmatk.
Pimeduse
saabumise ajaks oli koolimaja juurde
kogunenud 27 matkalist ning üheskoos asutigi
Kisejärve poole teele.
Matka esimene pool kulges tempokalt ja
erinevaid nuputamisülesandeid lahendades
ning juba varsti jõudsimegi Piksteperä
külaplatsile, kus meid võttis vastu Kivitii
kohvik koos sooja tee ja maitsvate pirukatega.
Lisaks tervitas meid Rõuge Noorsootöö
Keskuse juht Airi Parv, kelle juhendamisel
saime proovida, kuidas morset kasutades
naabrile taskulambiga sõnumeid edastada.
ÜÜmatka teine pool möödus sama kiiresti
kui esimesed 7 kilomeetrit ja õige pea paistsidki
taas Misso tuled. Finišis said kõik matkalised
kaela noorte meisterdatud osalusmedalid.
Sander, ÜÜmatka üks peakorraldajatest,
rääkis matka ideest ja matkamuljetest nii:
“Ma isegi ei oska öelda, kust see mõte tuli, see

lihtsalt tuli. Ühel hetkel hakkasin mõtlema,
et võiks mingi matka või retke ette võtta,
aga tingimustel, et see ei tohiks kindlasti olla
liiga lühike ja et see võiks kindlasti toimuda
pimedal ajal.
Kohe kindlasti ma ei uskunud, et matkale
nii palju huvilisi tuleb. See oli minu jaoks
natukene üllatav ja tundus, et kõik osalejad
jäid matkaga rahule. Kõik said kõndida sellises
tempos nagu nad ise soovisid. Matk sujus väga
hästi ja oli väga huvitav pimeduses Missomaad
avastada.”
Kiitus tublidele noortele: Sander Kadai,
Egert Ehasalu, Gert Trolla ja Kristjan Neimann!
Suur tänu ka Misso Avatud Noorteklubile,
Mariliis Raidmale ja Mirko Janusele ning
Kivitii kohvikule ja Airile!
Misso piirkonna noorsootöötaja
Kerli Pärnapuu

Misso piirkonna noorsootöötaja
Kerli Pärnapuu

Matkaeelne rajakontroll

Misso noored noorte kaasamise
avasündmusel. Foto: Gert Trolla

projekti

Lükkä punkrilahingu 75. aastapäev
Lükkä küla lähedal asuva punkri,
maapealse palkmajakese, ehitasid kohalikud
metsavennad 1945. aasta alguses. Otsesest
relvastatud võitlusest siinsed metsavennad
hoidusid − koguti luureinfot Nõukogude
vägede kohta ja otsiti kontakte teiste
metsavendade salkadega, et olla võimalusel
valmis võimu üle võtma. Punkrielanike arv
kasvas aja jooksul kaheteistkümneni. Kuna
punkri olemasolu Lükkä Luhasoos sai juba
liiga laialt teatavaks, otsustati punker peale
jõule maha jätta. 27. detsembri õhtul peeti
maha viimane pidu, miinitõkked olid punkri
ümbrusest eemaldatud, valve väljas puudus.
Lükkä punkrilahing algas 1945. aasta 28.
detsembril kell 5 hommikul, kui keegi kohalik
teejuht või endistest punkrielanikest värvatud
nuhk oli NKVD eriväed ööpimeduses punkri
juurde juhatanud. Aknast sisse visatud
granaadist purunes petrooliuminõu ning
ehitis süttis. Tulekahju poolt valgustatud
lumisel metsaalusel oli punkrist välja saanud
meestel vähe lootust. Siiski õnnestus kolmel
metsavennal − Erich Sepal, Arnold Ottanil ja
Kristjan Tuvikesel – piiramisest läbi murda
ning eluga pääseda. Lahingus hukkus üheksa
metsavenda. Tulekahjus hävis hulga relvi,
laskemoona, raadioaparaat jne, aga KGB
meelehärmiks ka kõik dokumendid.
Punkrikoha otsingud algasid juba aastast
1988, peamiseks eestvedajaks oli kohalik
entusiast Mart Roos. Otsingud kestsid
vaheaegadega kuni 2008. aasta 13. juulini, kui
punkrikoht avastati pendlimees Rein Veberi
osutatud piirkonnas metallidetektori abiga.
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Endise õpilasvastupanu liikme Valev Kaska
eestvõttel said langenud metsavennad omale
mälestuskivi. See avati pidulikult 2009. aasta
30. mail Nursi külas, Lükkäle viiva tee otsas
Võru-Valga maantee ääres.
Ideest mahapõlenud punker taastada,
mille käis välja Aare Pruus, said innustust
mitmed inimesed ning rahakogumine ja töö
algas. 2010. aastal avati Nursi koolimajas
metsavenna tuba, mille sisustamisel kasutati
põhiliselt punkrikohalt leitud esemeid:
lendlehtede
trükkimiseks
kasutatud
trükimasin, raadiojaama osad jne. Aastal
2011 sai paljude vabatahtlike kaasabil punker
oma kohale üles, kuid mitmed lisatööd nagu
sisustus, uks, aknad ja laudtee, võtsid veel aega.
Esimene suurem külastus lõplikult valminud
punkri juurde toimus 28. detsembril 2014.

Rõõmsalt tagasi! Matkamuljete vahetamine

Misso noorte valmistatud ÜÜmatka osalusmedalid.
Fotod: Kerli Pärnapuu

28. detsembril meenutame kodukandi
vabadusvõitlejaid
Juba aastaid on olnud kombeks Lükkä punkrilahingu aastapäeval nende
vaprate meeste mälestuseks kokku saada, punkrit külastada ning pärast seda koos
vestlusringis aega veeta. Nii ka sel aastal.
Saame kokku esmaspäeval, 28. detsembril:
Kell 10.00 − matk Lükkä metsavendade punkri juurde. Matk algab autosõiduga,
stardipaigaks Nursi mälestuskivi. Küünalde süütamine lahingukohas ja vaikusehetk.
Kell 12.00 − langenud metsavendade mälestamine Nursi mälestuskivi juures.
Kohal on kaplan, Kaitseliidu Võrumaa maleva, noorkotkaste-kodutütarde ja
Rõuge valla esindajad. Toimub kimpude ja küünalde asetamine, sõnavõtud, palvus,
aupaugud.
Kell 12.30 − soe tee ja vestlus Nursi raamatukogus. Ettekanne metsavendluse
teemal, huvilistele on avatud Metsavenna tuba.

Indrek Hunt
Lükkä metsavendade punkri juurde matkanud seltskond 28. detsembril 2014. aastal.
OLED OODATUD!
NB! Väga märgade ilmastikuolude korral võib matkatee olla läbimatu.
Küsi infot: 5841 5169 (Indrek Hunt) või 525 4735 (Mart Roos)
Lükkä punkrilahingus langenud metsavennad (sulgudes vanus):
Harald Keem (22), Arnold Kuus (44), Vambola Lukk (19), Viktor Lukk (22), Mihkel Lõhmus,
Henn Pihlapuu (17), Edgar Raudsepp (35), Kalju Rebane (22), tundmatu metsavend

Paljude vabatahtlike abiga püsti saanud Lükkä
metsavendade punker 2013. aastal

Kasutatud materjalid: Aarop, Kalju 10. Rroheline Partisanide Pataljon. „Kultuur ja Elu“ 3. 2007
Kaska, Valev Mälestused. „Oma Maa“ 04. 2012−05. 2013
Hunt, Indrek Taastatud Lükkä punker aitab mälestada sealseid metsavendi. „Kaitse Kodu!“ 2. 2015
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Mööduvale aastale
mõeldes

Teadmiseks! Seoses kõrgenenud viiruseohuga ei toimu sel aastal
Rõuge valla eakate jõuluaegseid koosviibimisi piirkondades.

Vahel on tuul ja vihm, mõnikord päike ja lumi
Eestimaa pirtsakas talves jõulude tulekuni.
Pühade saabudes leebub kõige kurjemgi raju
Rahu ja armastus täidab inimhingi ja maju.
Üks aastaring on taas täis saamas ja saabumas on hetk, millal
peatume korraks selles kiirustavas maailmas, et heita pilk mööduvale
aastale.
Meist keegi ei saa öelda, et see oli üks tavaline aasta. Erinevaid
omadussõnu, mis suudaksid seda iseloomustada, on nii palju:
ärev, eriline, ohtlik, muutuv, äraarvamatu, keeruline ning samas
ka rõõmus, huvitav, väljakutseid pakkuv, mõtlemapanev, meie
igapäevaelu korrigeeriv jne.
Terve maailm elab hoopis teises rütmis kui tavaliselt, samas aga
nõuab meie lasteaia elu, et säiliks stabiilsus ja rahu. Just seda me siin
kõik koos püüdsimegi hoida. Lastele on oluline, et oleks turvaline,
aga samas säiliks ka rõõm mängimisest ja koos tegutsemisest.
Tänan kõiki Rõuge lasteaia töötajaid, kõiki lastevanemaid
ja koostööpartnereid, kes sellel väga erilisel aastal koos meiega
toimetasid!
Soovime kõigile kaunist jõuluaega, head tervist ja rohkelt rõõme!
Lootusrikkalt uuele aastale vastu…
Ene Mõttus
koos kõigi teiste kaasteelistega
Rõuge Lasteaiast

Soovime kõigile oma väärikas
eas provvadele-herrädele
tugevat tervist, rõõmu
ja rahulolu ning õnnelikke
hetki koos lähedastega!
RÕUGE VALLAVALITSUS

Kõigile 70-aastastele ja vanematele toimetatakse valla
jõulutervitused isiklikult koju kätte, oodake päkapikke!

Jõulubuss tõi pühad valda
„Kas te teate, millal ja kus püstitati
teadaolevalt maailma vanim jõulupuu?“
Sellisele ühele põnevale küsimusele
teiste hulgas said vastuse ning teadmiste
võrra rikkamaks kindlasti need inimesed,
kes novembrikuu viimasel pühapäeval võtsid
nõuks oma soojadest kodudest välja tulla,
et saada osa Rõuge vallas ringi liikunud
jõulubussi teekonnast.
Jõulubussi ringsõiduga tähistati meie
vallas advendiaja algust. Buss käis läbi
paljudest suurematest ja väiksematest
küladest-keskustest, et süüdata kuuskedel
tuled, viia inimesteni juba natuke jõulutunnet
ning edastada tervitused ja hääd soovid ka
vallavalitsuse poolt.
Tuledesäras jõulubussiga liikus ringi üks
äärmiselt tore ja lustakas päkapikuseltskond.
Ja mitte ainult – päkapikud olid endiga bussi
kaasa meelitanud isegi Jõuluvana. See näitab,
et meie kandis liiguvad ringi ikka ühed väga
nutikad ja tarmukad päkapikud. Nii et olgem
valvsad!
Kui koos on juba selline jõulupere, siis
jagub lusti ja rõõmu laialt kõigile. Nii oligi
päkapikkude seas neid, kes oskasid hästi
tantsusamme seada, kes lõid laulu valla, kes
võlusid pillihelid välja, kes jagasid tarkuseteri
ja häid soove. Ei puudunud ka need, kes
demonstreerisid oma ilumeelt ja kokakunsti,
kostitades rahvast maitsvate piparkookidega.
Nii said kõik jõulubussi kaasteelised jõuluajaks
varbad soojaks tantsitud, hääled lahti lauldud
ning jõulumaitsed suhu.
Kuid ega ainult päkapikud ja jõuluvana
seda bussireisi eriliseks ja rõõmsaks muutnud.
Paljud kaasteelised olid ka omalt poolt selleks
rõõmsaks kohtumiseks ettevalmistusi teinud
– oli see siis laul või tants või head soovid
või hoopis enda küpsetatud leib või soe jook
– kõik ikka selleks, et koos oleks lõbusam.
Vaatamata vahel päris kõledaks muutunud
ilmale püsis kõigi meeleolu igal pool rõõmus
ja üksmeelne.
On suur rõõm, et saime vaatamata
keerulisele ajale võimaluse oma rahvaga
turvaliselt ja südamlikult koos olla. Et me

soovime kokku saada ja koos olla.
Mida õieti tähendab koos olemine?
See tähendab vajadust tunda lähedust ning
usaldust, teineteise toetamist − mis omakorda
näitab, et oleme üksteise kõrval üks kindel
kogukond ning see ongi see, mis meid
ühendab. See annab meile jõudu julgelt,
rõõmsalt ja positiivselt edasi minna, vaatamata
raskustele.
Loodetavasti
katab
selle
ajalehe
postkastidesse jõudmise ajaks maad juba valge
lumevaip, mis muudab selle pimeda aja meie
jaoks veelgi valgemaks. Loodame, et jõuludki
tulevad valged. Samas ei ole enam mägede
taga aeg, mil päevad muutuvad pikemaks ning
ööd valgemaks.
Selleks korraks siis toredad jõulubussi

sõidud tehtud ning jääme juba uuel aastal
ootama rohkeid taaskohtumisi. Seniks aga
kõigile rahulikku meelt, üksteise mõistmist
ning mõnusaid jõulupühi!
Lõpetuseks aga tagasi loo alguses esitatud
küsimuse juurde.
Millal ja kus püstitati teadaolevalt
maailma vanim jõulupuu?
Ajalooürikute kohaselt püstitati seni
teadaolev varaseim jõulupuu 1441. aastal
Tallinnas.
Kaunist pühadeaega kõigile!
			
Indrek Makke
kultuuri- ja spordispetsialist

Jõulubussis reisisid Rõuge valla kultuuripäkapikud ja teised asjaosalised. Vasakult: Tarkur Edda-Karin, taustajõud
Indrek, jõuluvana Priit, päkapikk Sirje, heli- ja valgusvõlur Joosep, bussijuht See-Lumi-Tuleb-Alati-Õigel-Ajal
Kalmer. Kükitavad Õnneseen Kadri ja jõulumemm Anneli.

Päästeamet soovib
ohutuid jõule ja
aastavahetust!
Kuigi jõulud ja aastavahetus on
ülekaalukalt täis meeliülendavaid hetki,
varitseb kodus kahjuks sel ajal ka hulganisti
ohte. Päästeameti jõulutervitustega käivad
sestap ikka käsikäes nõuanded ohutuse
tagamiseks.
Pühade ajal luuakse paljudes kodudes
hubast meeleolu lahtise tulega – olgu selleks
küünlaleek või mõnusat soojust kiirgav
kaminatuli. Oluline on meeles pidada, et lahtist
tuld ei tohi jätta täiskasvanute järelevalveta.
Mänguhoos lapsed või eluruumis ringi
liikuvad lemmikloomad võivad põleva küünla
lihtsasti ümber ajada ja tulekahju süüdata.
Küünal peab olema asetatud kindlale alusele
ja eemale süttida võivatest esemetest, nagu
näiteks kardinad või teler. Tuletegemise
vahendid on parem laste käeulatusest eemal
hoida ja selgitada põnnidele tulega seotud
ohte.
Kamina või ahju kütmisel ole kindel,
et see on korras ning hooldatud. Hoia
põlevmaterjal kütteseadmest, eriti koldesuust,
ohutus kauguses, et see kuumusest või
sädemetest ei süttiks. Hoidu ahju ülekütmisest.
Ülekütmine, hooletus kütmisel ja hooldamata
kütteseadmed on külmal ajal sagedasemad
tulekahju põhjused.
Tähtis on järgida ohutust elektri
kasutamisel. Veendu, et elektrijuhtmestik
oleks terve ja ära koorma juhtmeid
üle!
Traditsiooniline
elektriküünaldega
kaunistatud jõulupuu võib kuivades äärmiselt
tuleohtlikuks muutuda. Kui ülekoormusest
kuumenenud pikendusjuhe või vigane
elektriküünal selle süütab, põleb puu ära
sekunditega ning süütab ümbruse. Kuivamise
ennetamiseks anna kuusepuule piisavalt vett.
Kui teed sööki, jää kööki!
Kahjuks puutuvad päästjad jõulude
ajal sageli kokku pliidile või ahju küpsema
unustatud toidust algavate tulekahjudega.
Kui teed sööki, jää kööki! Kaua küpsevate
toitude valmistamisel kasuta taimerit, et toit ei
ununeks ja kõrbema ei läheks.
Puhkenud tuleõnnetusest annab kõige
kindlamini märku töökorras suitsuandur.
Jõulud on hea aeg kinkida lähedastele uus
suitsu- või vingugaasiandur. Suitsuandurite
tööiga on kuni kümme aastat. Seega on vaja
seadmete korrasoleku tagamiseks neid aega
ajalt välja vahetada. Vingugaasiandur kulub
ära tahke- või gaasikütteseadmetega kodudes,
kus seadmete kasutamisel võib nähtamatu
ja lõhnatu, kuid tervist kahjustav või lausa
eluohtlik ülimürgine vingugaas tuppa sattuda.
Pikk pühade periood hõlmab endas
aastavahetuse pidustusi ja vana aasta
ilutulestikuga ära saatmist. Nendega seotud
õnnetuste ennetamine algab juba poes. Katkise
välimuse ja kasutusjuhendita pürotehnikat
osta ei tohi! Soetatud pürotehnikat tuleb hoida
kuivas kohas. Väga oluline on meeles pidada,
et rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest.
Rakett ei tohi lennata inimeste poole, katustele
või akendesse. Enne ilutulestiku süütamist
veendu, et see oleks asetatud lagedale alale ja
kindlale pinnale, et lähedal ei oleks inimesi,
autosid ja hooneid. Süütamise hetkel ei
tohi kummarduda ilutulestiku kohale ning
pärast seda tuleb kohe eemalduda ohutusse
kaugusesse.
Ole hoolas ja pea ohutusreeglitest kinni,
et kõik saaks veeta meeldejääva aastavahetuse
kodus, mitte haiglas.
Rahulikke ja turvalisi jõule ning
meeleolukat aastavahetust!
Taavi Siilbek
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo
peaspetsialist

Ruusmäel tervitas jõulubussi Rogosi mõisa ansambel.

Jõulubussi peatus Sänna kultuurimõisa juures.
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Rõuge priitahtlike pritsimeeste
üleskutse
Meie lugu

Aastal 1905 asutati Rõuges
vabatahtliku tuletõrje selts. Tolleaegsesse
juhatusse
kuulus
esimehena
pastor
Hollmann, peameheks oli parun Samson
von Himmelstjern. Abina oli kirjas
kihelkonnakooli juhataja Adolf Assor, kes
oli pritsimeeste seltsi tegelik algataja ja juht.
Esimesse juhatusse kuulus veel ridamisi
tublisid kohalikke alustades rätsepa, möldri ja
kaupmehega ning lõpetades tisleri, aedniku ja
õllevabriku keldriülemaga. Tuletõrjeriistade
jaoks andis mõisnik aida, seltsimajaks sepikoja,
mille ümbritsesid iluaiaga kihelkonnakooli
poisid. Vabatahtlik tuletõrje oli tollal ka
kultuuriseltsiks. Harjutati koorilaulu, õpiti
näitemängu ja luuletuste lugemist. Esineti
rahvapidudel ning piletimüügist saadud raha
kulus tuletõrjevarustuse soetamiseks.

Rõuges on pritsimehed ikka au sees olnud.
Aastad on läinud, Rõugest on üle käinud sõda,
sohvoosikord ja ärkamisaeg, aga tuletõrje
on jäänud ning olnud vajalik igal ajal. 2008.
aastal registreeritud MTÜ Rõuge Priitahtlikud
Pritsimehed tegutses juba mitu aastat enne
ametlikku vormistamist.

Miks me seda teeme?

Meile on südamelähedane oma
kogukond ja selle turvalisus. Enam
kui viiskümmend meest on valmis teile
kõigile vajadusel appi tõttama, kusjuures
vabatahtlikult, ilma töötasu saamata.
Meie tehnikapark on saanud täiendust.
Räpina riiklikus komandos teeninud
Scania, kes sai ristitud Miinaks, on nüüd
Rõuge pritsimeeste kindlates kätes. Rõuge
priitahtlikud võivad praegu rõõmu ja
rahuloluga vaadata, kuidas kümmekond aastat
tagasi Rõuge pritsukuurist alguse saanud
„kodud tuleohutuks“ idee on meie eestvõttel
kasvanud kogu Eestit hõlmavaks Päästeameti
suurprojektiks. Meie tegemisi on märgatud.
Oleme võitnud oma meeskonnaga vabariigi
vabatahtliku päästekomando tiitli. Meid on
tunnustatud kui parimaid ennetustöö tegijad
ning oleme aastate jooksul saanud hulgaliselt
au- ja tänukirju.

lasteaialastele. Paneme rõhku enda harimisele,
osaledes erinevatel päästjatele mõeldud
koolitustel.
Korraldame kogukonnas üritusi. Vähe
on neid, kes pole kuulnud augusti alguses
Rõuge pargis toimuvast pritsimeeste kärajast −
kogupereüritusest, kuhu tullakse nii võistlema
kui lõõgastuma.
Ühistel õppereisidel piiri taha oleme
loonud sidemed Soome, Läti, Leedu, Poola,
Slovakkia, Saksamaa, Valgevene, Ukraina ja
Moldova päästjatega. Vahetame üksteisega
kogemusi ja laiendame seeläbi silmaringi, et
meil kõigil oleks turvalisem elu. Loomulikult
on meil palju sõpru tekkinud ka oma kallil
kodumaal, nii vabatahtlike kui kutseliste
päästekomandode seas.

Mis on meie vajadused?

Kuna tegemist on jõudsalt
tegutseva
vabaühendusega,
jäävad
olemasolevad kohandatud ruumid endises
sohvoosi töökojas meile kitsaks ning ei vasta
enam arenguvajadustele. On tarvis teha
koolitusi, õppepäevi, hooldada ja garažeerida
päästetehnikat ning hoida muud varustust.
Naabruskonnas on päästjatele kerkinud
järjest uued ja vajalikud hooned. Vastseliina
riiklik päästekomando hoone on pärjatud
lausa Aasta puitehitis 2018 tiitliga. Meie oma
valla Misso vabatahtlikud kolisid uutesse
ruumidesse 2018. aasta lõpus. Rõuge piirkond
vajab samuti uut päästedepoo hoonet ja seda
päris kindlasti.

Mis seisus me hetkel
oleme?

Et uue depoohoone rajamisega saaks
algust teha, on meil olemas maalapp Tehnika
tänaval, Rõuge korrusmajade katlamaja
läheduses. Detailplaneeringu protsess antud
alal on lõppenud ja planeering vallavolikogu
poolt kinnitatud. Esimesed mõtted on meil
juba paberile saanud.
Peagi alustame vajaduste täpsustamise ja
hoone projekteerimisega. Samuti otsime kõiki
võimalusi rahastamiseks.

Mida me lisaks
päästetöödele veel teeme?

Meil on ka järelkasvu. Vabatahtlike
päästjate noorteringi poisid on tegusad.
Kuna me punast kukke ei salli, siis on
ennetustöö väga oluline. Kodukülastused,
lahtiste uste päevad, õppepäevad kooli- ja

Mida me palume?

Hää rahvas nii koduvallas kui
kaugemal! Head ettevõtjad ja teised, kellele
läheb korda vabatahtlike päästjate valmisolek
aidata ligimesi Rõuge vallas ja Võrumaal!

Väike meeldetuletus majaomanikele!

Inimeste tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid
majaomanikud ei tohiks ära unustada ka torustike tervist. Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab meelde, et enne
suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaadata hoonete torustike ja veesõlmede olukord ning tagada nende
külmakindlus!
Külmakahjude ennetamiseks tee nii:
• Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, peata vee liikumine hoonesse (sulge maakraan või
pump kaevus) ning tühjenda torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast, kraanikausi äravool ja muud
veesõlmed.
• Kasutuses olevas majas vaata üle kogu veevärk ja veendu, et külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis
võib välistemperatuurist olla mõjutatud. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust.
• Kaitse külma eest ka veearvesti. Arvesti töökindluse tagamiseks ei tohi seda ümbritsev temperatuur
langeda alla kahe soojakraadi.
• Kui tekib ikkagi olukord, et torustikus olev vesi hakkab külmuma, siis jäta veekraan nirisema. Vee
liikumine torustikus takistab selle külmumist.
• Veetorustiku külmumisel tee esmalt kindlaks koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud, seejärel alusta
selle koha soojendamist. Sobiv vahend selleks on näiteks soojapuhur, sest soojendamine peab olema
aeglane ja ohutu.
• Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks piirkonna vee-ettevõttesse või
torutöid teostavate ettevõtete poole.
Eesti Vee-ettevõtete Liit
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Alkohol ja pürotehnika
ei sobi kokku!
Ilutulestik ja ohutus
Ilutulestikuraketid,
-patareid
ja
muudpürotehnilised tooted pakuvad meile
aasta-vahetusel kustumatut elamust ja ülevaid
hetki. Kuid seda vaid siis, kui neid õigesti
kasutada. Paraku tuleb päästeametil igal
aastavahetusel tegeleda ka juhtumitega, kus
ilu ja rõõmu asemel on pürotehnika tekitanud
hoopis kahju ja kurvastust. Seetõttu pole liigne
üle korrata elementaarsed ohutusreeglid.
Mis muudab
pürotehnilised tooted
ohtlikuks ja mida jälgida ostmisel?
Pürotehnilised tooted ei ole ju iseenesest
ohtlikud. Ohtlikuks muudab need ebaõige
kasutamine ja tihtipeale on õnnetuste taga
just inimene. Peamised reeglid, mida silmas
pidada. Et Pürotehnika oleks tänapäevane ja
toodetud sellele spetsialiseerunud ettevõtete
poolt. Samuti ei ole mõistlik kodustes
tingimustes kasutada pürotehnikat, mis
on mõeldud
professionaalidele. Teiseks
jälgida kasutusjuhendeid, küsida müüjalt üle
ohutusreeglid ning tegutseda neile vastavalt.
Millised on pürotehnika kasutamisega
seotud levinumad probleemid?
Kõige suuremaks probleemiks on
hooletult kasutatud või korralikult toestamata
ilutulestikurakettidest süttinud rõdud. Samuti
on kiirabil tegemist pürotehnika valest
kasutamisest saadud vigastustega.
Millised
on
levinumad
eksimused
pürotehnika kasutamisel?
Pürotehniliste
patareide
ebaõige
paigaldamine, mille tagajärjel pakk kukub
külili ning raketid lendavad suvalises suunas,
kas vastu hooneid, akendest sisse, rõdudele,
autodesse või inimeste pihta. Kindlasti ei sobi
kokku alkohol ja pürotehnika ehk inimene,
kes pürotehnikat kasutab, peab olema kaine ja
võtab sellega endale vastutuse.
Millised on karistused pürotehnika vale
käitlemise eest, kui neid üldse on?
Pürotehnika vale hoidmise ja kasutamisega
seotud karistused tulenevad nii lõhkematerjali
seadusest kui ka tuleohutuse seadusest ning
nende alamaktidest. Päästeamet ja Tehnilise
Järelevalve Amet kontrollivad aasta lõpus üsna
paljusid pürotehnika müügikohti ja aeg-ajalt
leitakse sealt ka puudusi. Peamine eesmärk
ei ole muidugi mitte niivõrd karistamine,
kuivõrd puuduste likvideerimine ja kogu
pürotehnika tootmise-hoidmise-müümisekasutamise ahela ohutuks muutmine.

PÄÄSTEAMETI 10 SOOVITUST:
• Osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat
luba omavast müügikohast. Ära osta
tooteid turult või suvaliselt isikult tänaval.
• Hoia tooteid kuivas, ohutus ja lastele
kättesaamatus kohas.
• Ära kasuta tooteid alkoholijoobes olles.
• Kontrolli enne toote kasutamist, et sellel
poleks mehaanilisi vigastusi. Vigastatud
toode tagasta müüjale.
• Vali toote kasutamiseks sobiv aeg ja koht,
arvestades nii öörahu, ilmastikuolude
kui ka toote ohutu kaugusega inimestest,
hoonetest ja sõidukitest.
• Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis
ettenähtud viisil (ohumaa, süütamise viis,
vanusepiirang).
• Ära viska toodet tulekoldesse ega inimeste
või loomade suunas.
• Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes
ega kummardu selle kohale.
• Kui toode ei rakendu, oota mõnda aega
enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist
toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid
tagasta müüjale.
• Selgita lastele pürotehniliste toodetega
seotud ohtusid, räägi vanusepiirangutest
ning näita eeskuju Ilutulestiku ohutul
käsitsemisel.
Allikas: arnika.ee/18-puropood-ohutus.html

Kuulutame välja annetuste kogumise
vabatahtlikele pritsimeestele uue
päästedepoo ehitamiseks Rõugesse
Selge on see, et ainuüksi annetuste toel pole mõeldud hoonet püsti saada. Selleks vajame abi
nii riigilt, Päästeametilt, omavalitsuselt kui fondidelt. Samas on südamega tehtud annetus see
kõige magusam. Nii et iga panus on oluline ja väärtuslik ning väikseimgi summa loeb.
Uue päästedepoo rajamist Rõugesse saad toetada, tehes ülekande MTÜ Rõuge Priitahtlikud
Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767.
Selgitusse palun märkida „Rõuge päästedepoo ehituseks“ ja lisada soovi korral annetaja(te)
nimed. Kõik vähemalt 50 euroga toetajad saavad soovi korral ära märgitud tänutahvlil, mis
hakkab asuma depoohoone seinal, mäletamaks seda ajaloolist hetke.
Rõuge pritsimehed ei anna alla ja liiguvad oma unistuse suunas vapralt edasi. Et meie heal
vallarahval ja naabritel oleks turvalisem ning abi jõuaks vajadusel veelgi kiiremini kohale.
Just selle pärast me uue päästehoone rajamisega alustamegi!
MEIE KÕIGI TURVALISUSE HEAKS!
Teid südamest tänades
Rõuge pritsimehed, need priitahtlikud

6

NR 16 / 10. detsember 2020

MÄGEDE HÄÄL

Kallis jõuluvana, palun too meile sel aastal kohalikku kraami!
Pühadeaeg käes, on kohe-kohe algamas kingiralli. Mis oleks, kui jõuluvana täidaks sel aastal oma kingikoti
kohaliku kraamiga?
Rõuge valla tegusad inimesed pakuvad väga laia valikut söödavat ja kogetavat, südamesooja käsitööd ja
majapidamises vajalikku. Soovitame kõigil jõuluvana abilistel suunata pilgud ja sammud näiteks järgmistesse
kohtadesse:
Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuse käsitöömüük on enne pühi avatud kahel nädalavahetusel, 12.−13. ja 19.−20.
detsembril kell 11−16
Rõuge Kunstikuur avab oma uksed jõuluostudeks alates 9. detsembrist kell 12−16
Kohalikku näputööd saab osta Varstus kohvikus Daisy Juures (avatud E−R kell 8−16, L 11−18. P 11−16)
Suure Muna kohvikus Haanjas saab samuti osta erinevaid meeneid ja käsitööd (avatud E−L 11−21, P 11−18)

Uue-Saaluse veinitalu −
käsitööveinid Haanjamaalt
Uue-Saaluse veinitalu pakub jõuludeks kvaliteetseid käsitööveine.
Meie valikus on nii vahuveinid, valged veinid kui punased veinid, mis
valmistatud kohalikust toorainest. Võrumaa piires on kauba transport tasuta.
Telli mugavalt e-poest: www.uuesaaluseveinitalu.ee
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

Osta jõulukingid Nopri talust!
Jõulud saabuvad ootamatult, nimekiri kallitest sõpradest lauanurgal. Hea on saada asjalikku kinki, rõõm on seda
teha... Nopri soovib olla heaks abiliseks mõlemile. Meie kingivalikus kuus erinevat võimalust. Valides meie kingipaki,
jagad kingisaajale juustukultuuri, näitad ennast asjaliku tänajana, aitad edeneda kohalikul toidutootjal ja maaelul
tervikuna.
Nii on palju häid asju koos − jõulud saavad olla helged! Rohkem infot: www.nopripood.ee
Sinu tähelepanu ja tellimuse eest ette tänulikult
Tiit Niilo
kogu Nopri meeskonna nimel

Mäe-Kolga talu Eestimaa lõunatipu lähedal pakub elamuslikku ööbimist
klaasist energiapüramiidis, soeta kinkekaardina jõuluvana kotti:
• Romantikapakett − ööbimine klaasist energiapüramiidis kahele, koos
kümblustünni ja saunaga. Paketi hind 160 €
• Energiapakett − ööbimine klaasist energiapüramiidis kahele, koos
kümblustünniga (kümblustünn on 24 h soe, köetav elektriliselt). Paketi
hind 130 €
• Ööbimine klaasist energiapüramiidis kahele. Hind 60 €

Elamusi ja kingitusi
Andri-Peedo kitsetalust!

Rõuge valla mesi – korjatud Haanja ja Karula rahvuspargi äärealadelt!
- Mesi ja meetooted
- Kinkekarp jõuluvana kotti:
käsitööna valminud küünlad
metsamesi
kreemjas mesi
piparkoogid

Kontakt: 5352 9959
kalvetc@gmail.com
FB: Kalveti Mesi OÜ
www.kalvetimesi.ee

Mesi saadaval Rõuge Coopi kaupluses ja veebi teel. Võta ühendust!

Andri-Peedo talukohviku kinkekaardid nüüd saadaval! Kui otsid
kinki mõneks tähtpäevaks, siis kinkekaardid ootavad sind. Üllata oma
sõpru, kolleege või pereliikmeid, kinkides 38 € väärtusega kinkekaardi!
Kinkekaart sisaldab kolmekäigulist õhtusööki veinidega ühele Andri-Peedo
talukohvikus.
Muidugi sobivad kinkimiseks ka meie talu tooted, näiteks oleme teie
jaoks kokku pannud valiku mugavaid kinkepakke. Kogu Andri-Peedo
toodete valiku leiab meie e-poest aadressilt https://andri-peedo.ee/pood/.
LAAGERDUNUD KITSEJUUSTUD: Andri-Peedo talus käsitööna
valminud itaaliapärane laagerdunud kitsejuust on tõeline maiuspala
kõikidele juustusõpradele. Laagerdunud kitsejuustu on meil valikus kahte
sorti: Caporale (vähemalt 2 kuud laagerdunud) ja Tenente (vähemalt 6 kuud
laagerdunud)
Kirjuta meile: anzelika@andri-peedo.ee
Jälgi meie tegemisi Facebooki lehel Andri-Peedo talu OÜ
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Kirikute teated
Rõuge Maarja kogudus
Advendiaja 3. pühapäeval, 13. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
Advendiaja 4. pühapäeval, 20. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
Jõululaupäeval, 24. detsembril
kell 11.00 jumalateenistus Rõuges
kell 14.00 jumalateenistus Vana-Roosas
kell 18.00 jõuluõhtu hajutatud jumalateenistus
Rõuge kirikuaias ja kirikus
Jõulupühal, 25. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
kell 14.00 armulauaga jumalateenistus
Ruusmäel
2. jõulupüha ja leeriõnnistamine 26. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
kell 14.00 teenistus Rõuge Hooldekodus
Jõuluaja 1.pühapäeval, 30. detsembril

Rõuge valla esmased ja
olulisemad kontaktid on
järgmised:
Vallakantselei – 785 9312, 5565 0450
Vallavalitsus ja 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
• Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes
Rein Loik – 501 9394, rein@rauge.ee
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
Vajadusel võtke ühendust meie teiste
spetsialistidega: www.rauge.ee/kontaktid.

kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
Vana-aastal, 31. detsembril
kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuges
Südaöö palvus 31. detsembril kell 00.00
Rõuges
Mõniste-Ritsiku kirik
Laupäeval, 26. detsembril
kell 17 õhtuteenistus
Pühapäeval, 27. detsembril
kell 11 liturgia
Misso kirik
Pühapäeval, 20. detsembril
kell 12 jumalateenistus
Jõululaupäeval, 24. detsembril
kell 12 jõuluõhtu teenistus. Laulab koguduse
koor
Vana-aastal, 31. detsembril
kell 13 vana-aasta teenistus

Teata abivajajast!
Seoses viiruse leviku uue lainega
kogub Rõuge vallavalitsus infot abi vajavate
inimeste kohta, et tagada esmane abi kõigile
neile, kes on sattunud hätta kas oluliste
teenuste katkemise, mõne pereliikme
haigestumise või muu tõttu. Lõime selleks
valla kodulehele vormi, kuhu abivajaja
andmed sisestada: www.rauge.ee/abivajaja.

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.
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Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse
leviku vastased piirangud
Seoses koroonaviiruse taas hoogustunud levikuga
kehtestas valitsus novembri lõpus sellega seotud
piirangud ning detsembri esimestel päevadel
lisaks täiendavad piirangud.
„Viiruse levik Eestis püsib jätkuvalt kõrge
vaatamata seni kehtestatud piirangutele. Samuti
vajavad üha enam COVID-19-sse haigestunud
inimesi haiglaravi ning suurenenud on sellest
põhjustatud surmade arv. Koroonaviirusest
tingitud suurem koormus tervishoiusüsteemile
mõjutab juba oluliselt meie arstiabi kättesaadavust
teiste tervisemurede korral,“ ütles peaminister
Jüri Ratas. „Kuna viirus levib Eestis laialdaselt ka
avalikus ruumis, kust see viiakse oma kodudesse
ja perekondadesse, pidi valitsus veelgi piirama
rahvarohkeid vaba aja veetmise võimalusi. Pea
igapäevaseks saanud teated koroonaviirusele oma
elu kaotanutest ei ole ju pelk statistika. Need on
Eesti inimesed, kes kõik on meie emad ja isad, õed
ja vennad, tütred ja pojad, meie lähedased ja kallid.
Oleme kohustatud tegema kõik endast sõltuva,
et neid kaitsta ning selle ränkade tagajärgedega
viiruse levikut pidurdada ja kontrollida.“
Piiranguid toetavad nii terviseamet kui
valitsust nõustavad teadlased.
Maski kandmise või nina ja suu katmise
kohustus avalikes siseruumides
Kehtestati maskikandmise või nina ja suu
katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas
ühistranspordis ning teeninduskohtades.
Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele
lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole
tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse
iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik.
Avalikuks
siseruumiks
on
avalikuks
kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik
siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks
eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub
palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku
ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka
ühissõidukit.
Kaupluste müügisaalides ja üldkasutatavates
ruumides ning teenuseosutaja teenindussaalides kuni 50 protsendi täituvus
Kaupluse siseruumis asuvates müügisaalides
ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides
ning teenuseosutaja teenindussaalides ei tohi
korraga rohkem viibida inimesi, kui seda
võimaldab kuni 50-protsendiline ruumi täituvus.
Sealhulgas peavad inimesed järgima ka 2+2
reeglit, ehk koos tohib liikuda kuni kaks inimest
ning teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad.
Toitlustusettevõttes ja meelelahutuskohtades
ning avalike ürituste toimumiskohtades
viibimise piirang kella 22−6-ni
Kella 22-st kuni 6-ni peavad oma uksed
külalistele
sulgema
toitlustusettevõtted,
meelelahutuskohad ja need avalike ürituste
toimumiskohad,
kus
üritusel
osalejatele
ei ole tagatud statsionaarset istekohta.
Toitlustusettevõtetes jääb endiselt lubatuks
klientidele toidu kaasa müümine või kuller- ja
veoteenuse võimaldamine toidu ostmiseks.
Üheski nimetatud kohas pole lubatud ka
erapidude korraldamine. Samuti ühtlustatakse
nõuded avalikele üritustele ning spordi- ja
liikumisüritustele.
2+2 reegel laieneb kõigile avalikele siseruumidele
Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn
2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda
kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest
hoidma kahemeetrist vahemaad.
Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris,
muuseumis, näitustel, juuksuri- ja ilusalongides,
kuid samuti veekeskustest, ujulates, saunades.
Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka
siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks

paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks
maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb
kanda ka maski.
Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste
pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine
10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab
koos olla kuni 10 inimest, kes peavad hoidma
teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud
piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele
perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei
ole võimalik mõistlikult tagada.
Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja
meelelahutusvaldkond, kirikud
Alates 28. novembrist hakkas kehtima
avalikel üritustel osalejatele väiksem piirarv.
Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib
avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni
250 ja välitingimustes 500 inimest. Maksimaalset
osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades.
Lisaks
nähakse
ette,
et
väljaspool
statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed
liikuda 10-liikmeliste gruppide asemel nn 2+2
reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates
kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib
koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma
teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud
piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele
perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei
ole võimalik mõistlikult tagada.
Üle riigi kehtestatud maskikandmise
kohustusest johtuvalt tuleb ka nendes avalikes
siseruumides kanda maski arvestades ülalmainitud
eranditega.
Piirang hakkab kehtima teiste meetmetega
võrreldes hiljem, et etendusasutused ja teised
statsionaarsete istmetega kohtades ürituste
korraldajad saaksid teha vajalikke ettevalmistusi
korralduse rakendamiseks.
Ühistransport
Tuleb kanda maski või katta nina ja suu.
Võimalusel tuleb hoida teistest inimestest
kahemeetrist vahemaad.
Sport sisetingimustes
Avalikes siseruumides toimuvatel spordi– või
liikumisüritustel võivad koos viibida ja liikuda
kuni kaks pealtvaatajat, hoides teistega vähemalt
kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos
liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik
tagada.
Korraldaja peab tagama kuni 50-protsendise
täituvuse ja spordi- või liikumisüritusel osalejate
arvu kuni 250 inimest.
Pealtvaatajad peavad kandma siseruumides
maski. Maskikandmise kohustus ei kehti alla
12-aastastele lastele või juhul, kui maskikandmine
ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse või töö ja
tegevuse iseloomu tõttu võimalik.
Tingimusi ei kohaldata alus-, põhi- ja
keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele.
Kuni 50 protsendi täituvuse tingimus ja
250 inimese piirarv ei kohaldu spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvatele professionaalsele
ja poolprofessionaalsele sporditegevusele. See ei
kehti lisaks täiskasvanutele ka noorte spordile
ehk nendele sportlastele ja võistkondadele, kes
osalevad spordialaliidu poolt korraldatavatel Eesti
tiitlivõistlustel.
Spordivõistlused
Spordivõistluste korraldaja peab tagama
inimeste hajutamise ja siseruumides kuni
50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate
piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250
inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest.
Pealtvaatajad peavad kandma siseruumides maski.
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MÄGEDE HÄÄL

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

EESTIMAA KÕRGEIMA KOOLI JA LASTEAIA
HEATEGEVUSLIK KONTSERT

UNISTUS
18. DETSEMBER

KELL 18:00

ESINEVAD

Õpilased, lasteaialapsed,
lapsevanemad ja vilistlased

VEEBIKONTSERT

INGLI PUUDUTUS

Saad teha vabatahtliku annetuse
Haanja kooli ja lasteaia lastele
suusavarustuse soetamiseks

Saaja: HAANJA SUUSAKLUBI MTÜ, EE621010402007152002, Selgitus: UNISTUS
Igale annetajale tänutäheks nimeline ingel, millega kaunistatakse kooli kuusepuu!

ANNETADA SAAB KUNI 31.12.2020
TÄPSEM INFO HAANJA KOOLI KODULEHEL JA FACEBOOKIS

Trehvämi Rõugõn!

TOIMETAJA: Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee
TIRAAŽ: 2455
VÄLJAANDJA: Rõuge vallavalitsus, Ööbikuoru tn 4,
Rõuge alevik, tel 5346 5809, www.rauge.ee
TEHNILINE TEOSTUS: Arman Projekt OÜ,
kalurileht1@gmail.com, tel 5649 5252

LOE DIGILEHTE: www.rauge.ee/ajaleht
Toimetajal on õigus avaldamiseks saadetud artikleid toimetada
ja lühendada.
Järgmise lehe materjalide tähtaeg: esmaspäev, 14. detsember.
Leht ilmub 31. detsembril.

